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„Green Devils”
Obóz ASG  • 14-18 lat

Program:
Air Soft Gun: zajęcia z użyciem broni skonstruowanej w celu re-
alnego odwzorowania pola walki (repliki broni ASG to wierne kopie 
oryginałów, pod względem wielkości, szczegółów i ciężaru)� Pozwala 
to ćwiczyć taktykę walki w warunkach będących wiernym odtworze-
niem prawdziwych działań wojennych; nauka obsługi krótkiej i długiej 
broni ASG, ćwiczenie poruszania się w warunkach bojowych, ubez-
pieczania partnerów podczas wykonywania zadań, komunikacji nie-
werbalnej między partnerami i sekcjami bojowymi, sygnałów dowo-
dzenia i sygnałów umownych; różne scenariusze działań bojowych 
(ochrona VIP-a, zasadzka, odbijanie zakładników, ostrzał snajperski, 
budowa stanowiska snajperskiego), nauka strzelania dynamiczne-
go: różne pozycje strzeleckie, strzelanie zza przeszkód, prowadzenie 
ognia zaporowego, wymiana magazynków pod ostrzałem; na czas 
zajęć uczestnicy dostaną replikę ASG (M4), pasy i ładownice lub ka-
mizelki taktyczne, okulary lub gogle oraz maskę ochronną�

B.L.O.S.: (broń, lufa, otoczenie, spust) - bezpieczna obsługa broni pod-
czas rozgrywek ASG - wyrobienie niezbędnych, prawidłowych nawyków�

survival: ćwiczenie w praktyce zasad przetrwania w trudnych i nie-
sprzyjających warunkach terenowych i atmosferycznych� 

„CQB” (taktyka czarna): ćwiczenie działania w budynku, „czysz-
czenie pomieszczeń”, zajęcia w umeblowanych pokojach i koryta-
rzach z użyciem atrap broni typu AK�

strzelanie dynamiczne z broni krótkiej: strzelanie sytuacyjne, 
strzelanie z elementami stresu oraz dynamiczne ze zmianą pozycji 
i magazynków, ocena sytuacji przed oddaniem strzału, trening strze-
lecki z użyciem repliki pistoletu WALTER P99�

operacja „FAMA-STA”: pozoracja odbicia zakładników i ewakuacji 
rannych przy użyciu pistoletów, karabinków, tarczy taktycznej, samo-
chodu uzbrojonego i pirotechniki�

zajęcia taktyczne: prowadzenie działań w terenie niezurbanizowa-
nym, obserwacja i patrolowanie obszaru, szyki bojowe i marszowe, 
bezszelestne poruszanie się w terenie leśnym�

techniki interwencyjne: współpraca podczas interwencji, nauka 
oszacowania sytuacji i sposobu interwencji, współpraca i wzajemne 
ubezpieczanie, bezpieczne podejście do samochodu, przeszukiwanie 
pojazdu, użycie kajdanek i pałki tonfa, transportowanie zatrzymanego�

walka wręcz: kontrola dystansu, postawa i garda oraz porusza-
nie się w walce, mowa ciała, wyprowadzanie uderzeń pięścią oraz 
kopnięć, a także ich unikanie i blokowanie, uwalnianie z duszenia 
i chwytów, walka w parterze, chwyty, podcinanie przeciwnika oraz 
sprowadzanie do parteru, walka z przeciwnikiem uzbrojonym w pi-
stolet, nóż lub inne niebezpieczne narzędzie, ćwiczenia z gumowymi 
atrapami broni, techniki stosowane przez siły specjalne�

zajęcia inżynieryjne: budowa okopów, stanowisk ogniowych oraz 
ich maskowanie celem wykorzystania do rozgrywek ASG�

operacja „Green Devil”: 24 godzinna operacja terenowa wyma-
gająca użycia wszystkich wcześniej nabytych umiejętności (prze-
mieszczanie się na tyłach wroga, budowa obozów tymczasowych, 
symulacje ASG, nocne przemarsze i bytowanie na terenie wroga)�

drużynowy trening sprawnościowy: musztra, zaprawy poran-
ne, bieg w pełnym oporządzeniu, nocne i dzienne zajęcia taktycz-
ne, transport sprzętu i atrap broni, nocny marsz patrolowy, zajęcia 
sprawnościowe wzorowane na treningu i selekcji do sił specjalnych�

projekcje filmów: o tematyce militarnej, będące teoretycznym 
wstępem do scenariuszy realizowanych podczas trwania obozu�

ogniska, plażowanie i kąpiele: strzeżone kąpielisko nad morzem 
i odkryty basen kąpielowy na terenie ośrodka�

Od uczestników oczekiwana jest wytrzymałość i kondycja ze 
względu na większą niż na innych obozach intensywność zajęć.

•  Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)�
• Promocje 3 Pory Roku - łączą się z promocjami ze str. 3.

Cena podstawowa Promocje 3 Pory Roku

Turnus I - V Turnus VI
ZiMoWa WioSEnna lETnia

20.12 - 09.02 24.02 - 05.04 20.04 - 31.05
2.199 zł X 2.049 zł 2.099 zł 2.149 zł

X 1.849 zł 1.699 zł 1.749 zł 1.799 zł


