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•  Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)�
• Promocje 3 Pory Roku - łączą się z promocjami ze str. 3.

Program:
anime i manga: oglądanie i dzielenie się z innymi uczestnikami 
swoimi ulubionymi tytułami; pełnometrażowe animacje studia Ghi-
bli; zapoznanie z japońską kinematografią, konkursy wiedzy o man-
dze i anime�

zostań Mangaką: poznanie poszczególnych stylów i kreski, nauka 
rysowania postaci krok po kroku, stworzenie swojej pierwszej strony 
mangi, konkurs na najlepszy rysunek�

cosplay: tworzenie elementów kostiumów i przygotowanie rekwi-
zytów; przebieranie się za swoją ulubioną postać z mangi lub anime�

Japonia stara i nowa: jak zrozumieć nowoczesną Japonię; katana, 
łuk i włócznia, czyli Japonia z XV wieku; medytacja zen, furoshiki, 
ikebana, buddyzm i shintõ - nieśmiertelne religie Japonii; chanoyou 
- japoński ceremoniał parzenia herbaty; origami oraz shodõ - zakręco-
na droga japońskiej kaligrafii, malowanie tradycyjnych herbów mon�

teach me sensei: nauka podstawowych zwrotów w języku japońskim�

kitsune, tasiemiec i Wielki Dąb: tradycyjne baśnie i opowieści 
o mitycznych stworzeniach, duchach i upiorach w kulturze japoń-
skiej, czyli nie taki straszny diabeł, jak go malują�

muzyka: śpiewanie openingów i endingów z anime, karaoke, kon-
kurs najlepszej choreografi do utworu K-pop, anime lub innego ulu-
bionego klipu, popołudnie z relaksacyjną muzyką z Japonii�

łucznictwo: zawody w strzelaniu z łuków do tarcz i celów ruchomych�

trening Samuraja: pojedynki na bezpieczne, przygotowane przez 
siebie gąbkowe miecze�

gry i zabawy: śmiech jako codzienny element kultury kraju wscho-
dzącego słońca; teleturnieje i konkursy ze znajomości mangi, anime 
oraz odgrywania ulubionej postaci; maski teatru nõ; japoński makijaż 
i tatuaże - fakty i mity�

relaks: wykonywanie zadań w 3 osobowych „Spodniach Clowna”, 
wyścigi na szczudłach, nartach wieloosobowych i w workach, tric-
kline (chodzenie i ewolucje na taśmie) zawieszonej kilkadziesiąt 
centymetrów nad ziemią, holi day - obrzucanie się bezpiecznymi, 
kolorowymi proszkami�

ogniska, plażowanie: przelewanie wody przez dziurawe rury, zabawy 
w walcu i na bananie wodnym, skoki na wodnej trampolinie, baloniady 
i kąpiele nad zalewem i morzem (pod opieką ratowników wodnych)�

Obóz, na którym poznacie w aktywny sposób pełną egzotyki 
i tajemniczości kulturę Japonii - Kraju Kwitnącej Wiśni.

„w kraju kwitnącej wiśni”
Obóz japoński • 12-15 / 15-18 lat

Turnus II - V Promocje 3 Pory Roku

Cena podstawowa
ZiMoWa WioSEnna lETnia

20.12 - 09.02 24.02 - 05.04 20.04 - 31.05
1.999 zł 1.849 zł 1.899 zł 1.949 zł


