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Program:
paintball: pełne adrenaliny potyczki strzeleckie z wieloma scenariu-
szami z wykorzystaniem markerów BT 4 Combat (następców legen-
darnego Tippmanna 98) oraz sprężynowych strzelb systemu Splat 
Master; rozgrywki poprzedzi szkolenie z obsługi markerów oraz za-
sad bezpieczeństwa; każdy uczestnik dostanie na czas zajęć marker 
paintballowy, mundur, maskę oraz kamizelkę ochronną; przez cały 
obóz ma do dyspozycji 1650 kul i możliwość dokupienia dalszych�

woodsball: długie scenariusze realizowane w terenie leśnym (de-
athmatch, capture the flag, eksterminacja)�

speedball: sportowa odmiana paintballa – niezwykle dynamiczne 
rozgrywki na ograniczonym polu z wykorzystaniem sztucznych prze-
szkód prowadzone przez drużyny 2,3 i 5 osobowe�

milsim (Military Simulation): gry paintballowe oparte o typowo 
wojskowe zadania w trudnym terenie leśnym (obrona bunkra, patrol, 
szturm na pozycję przeciwnika, przejęcie transportu) połączone z sy-
mulowanym udzielaniem pomocy medycznej na polu walki�

strzelnica paintballowa: zajęcia doskonalące techniki strzeleckie 
(postawy strzeleckie, strzelanie zza przeszkód, zmiana pozycji strze-
leckiej, strzelanie w sytuacji stresowej); dynamiczne prowadzenie 
ognia do wyznaczonych celów z jadącego samochodu terenowego�

„paintball nocny”: kilka scenariuszy z wykorzystaniem kamizelek 
odblaskowych, latarek i efektów pirotechnicznych (przy użyciu bez-
piecznych markerów Splat Master)�

„paintball łobuza”: nietypowe zabawy paintballowe przy wykorzy-
staniu proc i własnoręcznie zrobionej broni miotającej żelowe kulki�

survival: przetrwanie w lesie (budowa schronienia i legowiska, 
rozpalanie ognia, zdobywanie i przygotowywanie pożywienia, ma-
skowanie sylwetki i broni, zacieranie śladów swojej bytności, prze-
ciwdziałanie wychłodzeniu organizmu)�

bushcraft: tworzenie metodami survivalowymi odzieży oraz nie-
zbędnych w dalszych działaniach narzędzi i przedmiotów�

I pomoc: ewakuacja rannego z pola walki, niesienie pomocy w wa-
runkach stresu, opatrywanie ran i usztywnianie złamanych kończyn, 
symulacje akcji ratunkowych�

trening sprawnościowy: zajęcia na siłowni i basenie, zaprawy 
poranne, marszobiegi, musztra wojskowa�

orientering: „czytanie mapy”, wyznaczanie północnego kierunku 
różnymi metodami, obsługa busoli, wyznaczanie azymutów, sporzą-
dzanie szkiców i planów sytuacyjnych terenu działania�

„Finałowe Starcie”: 24 godziny turniej paintballowy, podczas któ-
rego uczestnicy wykorzystają umiejętności zdobyte podczas obozu 
rywalizując w kilkuosobowych drużynach; umiejętności strzeleckie 
będą musieli uzupełniać wiedzą survivalową i medyczną�

rekreacja: ogniska, plażowanie i kąpiele: strzeżone kąpielisko nad 
morzem i przy odkrytym basenie kąpielowym na terenie ośrodka�

Obóz dla entuzjastów paintballa, na którym będą mogli spró-
bować swoich sił w różnych odmianach tej aktywności, do-
datkowo szkoląc się w survivalu, I pomocy i orienteringu.

•  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

„Łowcy adrenaliny”
Obóz paintballowo-survivalowy • 10-14 / 14-18 lat


