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Program:
„Multisport”: wyścigi zespołów na nartach wieloosobowych, 
szczudłach i w workach, przelewanie wody przez dziurawe rury 
i przenoszenie jej w gigantycznych cedzakach, zabawa „Stonoga”, 
pojedynki na gąbkowe miecze, gra zręcznościowa „drewniane kloc-
ki”; TRICLINE - chodzenie na taśmie zawieszonej kilkadziesiąt cen-
tymetrów nad ziemią�

„Wodnik Szuwarek”: przeprawy na dętkach i pontonach, wodne 
tory przeszkód i zajęcia sprawnościowe na Jeziorze Bukowo, budowa-
nie tratw i wyścigi „flisaków” na jeziorze, przeciąganie liny w głębokiej 
wodzie, skoki na wodnej trampolinie i zabawy na bananie wodnym�

„Młody Kosmonauta” (zorbing): przemieszczanie się po wodzie 
wewnątrz dużego, przezroczystego, plastikowego walca zorbingo-
wego; będzie to zabawa, która dostarczy wszystkim dużo emocji�

„Dzień Pająka”: pokonanie mostu linowego, „skok zaufania”, wej-
ście po drabince „king size”�

„Kolorowa Potyczka”: strategiczne zabawy strzeleckie z bronią na 
żelowe kulki - kilka scenariuszy; każdy uczestnik dostanie na czas 
zajęć karabinek paintballowy, mundur, maskę i kamizelkę ochronną; 
będzie miał do dyspozycji 100 kul.

„Wprawne Oko”: strzelanie z łuków i proc oraz krótkiej i długiej 
broni pneumatycznej do tarcz i celów ruchomych�

„Dzień Świra”: alarmologia, wykonywanie zadań w 3 osobowych 
„Spodniach Clowna”, zwariowane happeningi, zabawy z chustą ani-
macyjną, szyfrowanie i rozszyfrowywanie wiadomości, maskowanie 
się w lesie, „baloniady” na plaży, tworzenie gigantycznych, mydla-
nych baniek�

I pomoc: szkolenie ze wstępnej pomocy przedmedycznej, ćwicze-
nie wzywania pomocy, zabezpieczanie miejsca wypadku, tamowanie 
krwotoków i opatrywanie ran, transport rannego w trudnych warun-
kach terenowych, symulacja akcji ratowniczych�

„Po Nitce do Kłębka”: miejska gra terenowa na orientację; uczest-
nicy w małych grupach będą wykonywać zwariowane zadania i za-
liczać kolejne punkty, by otrzymać informację o ukrytym „skarbie” 
- niespodziance; wygra drużyna, która będzie komunikatywna, od-
ważna i bardzo kreatywna w wykonywaniu „postrzelonych zadań”�

„Mokra Siatkówka”: drużynowe zmagania na plaży z wykorzy-
staniem balonów pełnych wody, mecze w których będzie liczyć się 
celność i koordynacja graczy, każdy błąd to pęknięty balon i przymu-
sową kąpiel wodna�

„Zguba”: poszukiwania napojów w puszkach, słodyczy i innych 
przedmiotów niezbędnych w dalszych zajęciach za pomocą elektro-
nicznych wykrywaczy metali; podstawy orienteringu (czytanie mapy, 
używanie busoli, wyznaczanie kierunku północnego)�

„Zakręcony Hokej”: zwariowane mecze, gdzie kijami hokejowymi 
są szczotki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia pokryta pianą�

„Etapy Kolarskie”: rajdy rowerowe połączone z innymi atrakcjami 
i specjalnymi zadaniami czekającymi na uczestników�

„Holi Day” (karnawał kolorów): obrzucanie się bezpiecznymi, 
kolorowymi proszkami, a potem fantastyczne, kolorowe zdjęcia�

ogniska, plażowanie, kąpiele: (pod opieką ratowników wodnych)�

Obóz polecany dla osób aktywnych, lubiących różnorodność 
zajęć i zwariowane pomysły.

Każdy uczestnik otrzyma „odlotowy medalion”.

„Zakręcone wakacje”
Obóz odlotowy • 8-12 / 12-16 lat

•  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
2.049 zł X 1.899 zł 1.949 zł 1.999 zł

X 1.649 zł 1.499 zł 1.549 zł 1.599 zł


