„Counter Strike 2.0”
Obóz fabularnY ASG • 10-14 / 14-18 lat

Program:
fabuła obozu: cały obóz oparty jest na kultowej grze komputerowej
- „Counter Strike”, w której uczestnicy dzieleni są na dwa rywalizujące ze sobą zespoły - T (Terrorist) i CT (Counter Terrorist). Cel terrorystów jest zależny od rodzaju scenariusza i polega na podłożeniu bomby w określonym miejscu, utrzymaniu zakładników, zabiciu vipa lub
wyeliminowaniu wszystkich przeciwników. Siły antyterrorystyczne
starają się uniemożliwić wykonanie ich planu poprzez pozbywanie się
terrorystów, rozbrajanie ich ładunków oraz ratowanie zakładników.

www.aktywne-obozy.pl

zbrojownia: za każdego killa, wygranie rozgrywki lub podłożenie/
rozbrojenie bomby uczestnicy otrzymają walutę (dolary), dzięki którym zakupią nowe lepsze wyposażenie na kolejne rozgrywki. W zbrojowni czekają na nich pistolety (Beretta i Glock), pistolety maszynowe (MP5, P90, Bizon, UMP-45, MP-7), karabiny (AK i M4), snajperki
(AWP) oraz strzelby.

Air Soft Gun: zajęcia z użyciem broni skonstruowanej w celu realnego odwzorowania pola walki (repliki broni ASG to wierne kopie
oryginałów, pod względem wielkości, szczegółów i ciężaru).

survival: pozyskiwanie i uzdatnianie wody do picia, rozpalanie ognia
różnymi metodami, budowa schronienia, pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami taktyki czerwonej, kamuflaż osobisty i technika
maskowania przed wrogiem, przetrwanie w terenie skażonym z użyciem środków ochrony przed bronią chemiczną, budowa umocnień
tworzących nową arenę zmagań wykonaną przez uczestników.

scenariusze CS: uczestnicy wezmą udział w serii starć między drużynami Counter Terrorist i Terrorist od tak zwanej „nożówki”, w której będą walczyć ze sobą przy użyciu bezpiecznych noży-mazaków,
a kończąc na scenariuszach z bombą, zakładnikami i VIP-em.

zajęcia militarne: prowadzenie walk w terenie niezurbanizowanym, szyki patrolowe i marszowe, nauka cichego przemieszczania
się w terenach zalesionych, techniki kamuflażu, maskowanie, ochrona perymetrów.
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rangi CS: wyniki, które uczestnicy uzyskają w rozgrywkach będą
doliczane do statystyk z całego obozu, co będzie skutkowało nadaniem odpowiedniej rangi poczynając od „silver I”, a w pewnych
przypadkach kończąc na upragnionej randze „global elite” - wszystko
uwiecznione będzie na dyplomie końcowym.
Cena podstawowa

Promocje 3 Pory Roku
ZIMOWA
WIOSENNA
LETNIA
Turnus I - V Turnus VI
20.12 - 09.02
24.02 - 05.04
20.04 - 31.05
2.099 zł
X
1.949 zł
1.999 zł
2.049 zł
X
1.749 zł
1.599 zł
1.649 zł
1.699 zł
• Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
• Promocje 3 Pory Roku - łączą się z promocjami ze str. 3.
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trening strzelecki: strzelanie dynamiczne do tarcz przy użyciu broni
ASG; strzelanie z różnych pozycji, zza przeszkód, a także z ruchomego pojazdu.
zajęcia sprawnościowe: zaprawy poranne, musztra, biegi sprawnościowe i zajęcia na basenie.
ogniska, plażowanie i kąpiele: strzeżone kąpielisko nad morzem
i przy odkrytym basenie kąpielowym na terenie ośrodka.
Obóz dla miłośników gier komputerowych z poczuciem humoru, którzy będą teraz mogli po raz pierwszy sami „w realu”
stworzyć własną wersję gry „Counter Strike”.

