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„Misja Specjalna”
Obóz Paintballowo-survivalowy • 10-14 / 14-18 lat

Program:
pole paintballowe: szybkie, dynamiczne rozgrywki paintballowe 
(„Eskorta VIP-a”, „Zdobycie bazy wroga”, „Capture the flag” ) w pa-
rach i drużynach na specjalnie przygotowanym polu wyposażonym 
w sztuczne przeszkody�

woodsball: szereg gier leśnych o różnorodnych scenariuszach mili-
tarnych i nie tylko („Team deadmatch”, „Obrona fortu”, „Zasadzka”, 
„Sabotaż”, „Ostateczna zagłada”, „Walka o zrzut”, „Zombieland”)�

speedball: niezwykle dynamiczne rozgrywki na małym terenie 
z dmuchanymi przeszkodami, gry w grupach 2, 3 i 5 osobowych; 
zajęcia poprzedzi omówienie taktyki dostosowanej do wielkości grup 
i fabuły rozgrywki�

„Killing House”: potyczki paintballowe w pomieszczeniach opuszczo-
nego budynku z użyciem broni paintballowej typu Splat Master umoż-
liwiającej w bezpieczny sposób oddawanie strzału z bliskiej odległości�

Każdy uczestnik dostanie na czas zajęć marker paintballowy, mun-
dur, maskę oraz kamizelkę ochronną; dla chętnych dodatkowo rękawi-
ce i ochraniacz na krtań; przez cały obóz ma do dyspozycji 700 kul.

zajęcia militarne: niewidoczne poruszanie się za linią wroga, obserwa-
cja obiektów i zbieranie informacji o polu walki, bezgłośne poruszanie się 
w nocy, maskowanie i kamuflaż, rozminowywanie terenu (atrapy min) 
za pomocą wykrywacza metalu i macek saperskich, desant pontonowy, 
komunikowanie się gestami na polu walki; część zajęć będą urealniać 
efekty pirotechniczne�

survival: nauka przetrwania w trudnych warunkach: budowa tratw 
i przeprawy na dętkach, pozyskiwanie i uzdatnianie wody do picia, 
budowa obozowisk, rozpalanie ognia różnymi metodami, nocleg 
w szałasach, biwak w lesie, typy ognisk, gaszenie i kamuflaż ogniska, 
samodzielne przygotowywanie posiłków na biwakach�

I pomoc: szkolenie ze wstępnej pomocy przedmedycznej, rozpozna-
wanie sytuacji zagrożenia życia, ocena obrażeń poszkodowanego, 
ćwiczenie wzywania pomocy, zabezpieczanie miejsca wypadku, 
tamowanie krwotoków i opatrywanie ran, transport rannego w trud-
nych warunkach terenowych, symulacja akcji ratowniczych�

orientering: wędrówki na orientację, nocne wyprawy, sporządzanie 
i „czytanie mapy”, znaki taktyczne, posługiwanie się busolą, odnaj-
dywanie północnego kierunku z układu gwiazd i innymi metodami, 
ustalanie najkrótszej drogi do celu, wyznaczanie azymutów�

strzelectwo: strzelanie z łuków i proc oraz krótkiej i długiej broni 
pneumatycznej do tarcz i celów ruchomych�

„Misja Specjalna”: 24 godzinny biwak w lesie (trawersowanie 
bagien, budowa schronienia, przyrządzanie posiłków na ognisku, 
maskowanie broni i kamuflarz sylwetki)�

rekreacja: dyskoteki, ogniska, plażowanie i kąpiele (pod opieką ra-
towników wodnych)�

Obóz polecamy entuzjastom paintballa, którzy chcą spraw-
dzić się w różnych formach tej zabawy i spróbować sił w su-
rvivalu i zajęciach militarnych.

Każdy uczestnik otrzyma chustę i blaszki identyfikacyjne.

•  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
2.099 zł X 1.949 zł 1.999 zł 2.049 zł

X 1.699 zł 1.549 zł 1.599 zł 1.649 zł


