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„Military Camp”
Obóz ASG dla młodszych • 11-14 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, metod 
ubezpieczania partnerów podczas wykonywania zadań (praca w pa-
rach), komunikacji niewerbalnej między partnerami i sekcjami bojowy-
mi, sygnałów dowodzenia i sygnałów umownych; różne scenariusze 
działań bojowych (ochrona VIP-a, zasadzka, odbijanie zakładników, 
ostrzał snajperski, budowa stanowiska snajperskiego), nauka strzela-
nia dynamicznego: różne pozycje strzeleckie, strzelanie zza przeszkód, 
prowadzenie ognia zaporowego, wymiana magazynków pod ostrza-
łem; na czas zajęć uczestnicy dostaną replikę ASG (M4), pasy i ładow-
nice lub kamizelki taktyczne, okulary lub gogle oraz maskę ochronną�

B.L.O.S.: (broń, lufa, otoczenie, spust) - nauka bezpiecznej obsługi 
broni podczas rozgrywek ASG, wyrobienie niezbędnych, prawidło-
wych nawyków�

zajęcia taktyczne: przemarsz szykiem ubezpieczonym, dynamiczne 
formowanie szyków bojowych na polu walki, zasadzka, obstawianie 
drogi, ubezpieczanie konwojów pieszych, odbicie zakładników, roz-
poznanie terenu leśnego, działania na tyłach wroga i zwalczanie go�

survival: sztuka przetrwania w trudnych i niesprzyjających warun-
kach terenowych i atmosferycznych - poznanie teorii i ćwiczenia 
praktyczne (uzdatnianie wody, budowa prowizorycznych budowli, 
tworzenie niezbędnych narzędzi, bytowanie w lesie)�

taktyka zielona: prowadzenie działań w terenie niezurbanizowa-
nym, obserwacje i patrolowanie obszaru, szyki bojowe i marszowe, 
ciche przemieszczanie się w terenie zalesionym�

taktyka czerwona: pierwsza pomoc na polu walki, niesienie pomo-
cy w warunkach stresu, ewakuacja rannego pod ostrzałem i w tere-
nie zagrożonym atakiem chemicznym, pakowanie ran postrzałowych, 
zakładanie stazy taktycznej�

zajęcia sapersko-inżynieryjne: budowa okopów, stanowisk 
ogniowych, zapór przeciwczołgowych i zasiek przeciwpiechotnych; 
zaminowywanie i rozminowywanie dróg z wykorzystaniem macek 
saperskich�

użycie pojazdu uzbrojonego: w działaniach bojowych - patrolo-
wanie i prawidłowa obsługa check pointów, ruchome centrum do-
wodzenia, pokonywanie i niszczenie punktów oporu, maskowanie 
i uszczelnianie słabych punktów, zasady opuszczania pojazdu przez 
załogę, rozbrajanie i przeszukiwanie pojazdu wroga�

„Akcja CKM”: zdobycie umocnień przeciwnika, wyposażonego 
w ciężki karabin maszynowy posiadający w magazynku 2500 kul�

pokaz wyposażenia wojskowego: nauka obsługi karabinków: 
AKM, AKMS,M-4, L-85, karabinu maszynowego M-249 oraz granat-
ników przeciwpancernych AT-4 i M-72 LAW; przymierzanie umundu-
rowania i wyposażenia różnych armii i formacji wojskowych�

strzelectwo: strzelanie sytuacyjne z krótkiej broni strzeleckiej, 
strzelanie z elementami stresu, trening strzelecki z użyciem repliki 
pistoletu WALTER P99.

antyterroryzm: sposoby obezwładniania uzbrojonego napastnika 
- techniki oparte na systemach obronnych jednostek specjalnych, 
sztuka „walki bez walki”, podstawy walki wręcz�

„Ostatnia Misja”: terenowa gra strategiczna - wykorzystanie na-
bytych umiejętności do wykonywania zadań bojowych (zwiad, roz-
poznanie, dywersja na zapleczu wroga, sabotaż działań przeciwnika, 
bezszelestne poruszanie się i maskowanie bytowania w lesie)�

zajęcia sprawnościowe: codzienne zaprawy poranne, ćwiczenia 
na pasie taktycznym, musztra, zajęcia na siłowni�

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

Obóz dla miłośników zabaw pełnych emocji, adrenaliny i rywa-
lizacji, którzy szukają ciągle nowych form aktywności i „moc-
nych wrażeń”. Wskazana sprawność fizyczna i kondycja.

•  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


