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Program:
Mały Strzelec: strzelanie (pod nadzorem instruktorów) z prymitywnej 
broni (proce) oraz łuków; trening strzelecki z wykorzystaniem krótkiej 
(pistolety) i długiej (strzelby) broni pneumatycznej, strzelanie w pozycji 
leżącej oraz stojącej do tarcz i celów ruchomych; trening dynamicz-
ny na strzelnicy z użyciem replik ASG (pistolet, strzelba, karabin); 
NERF - potyczki z użyciem wyrzutni na bezpieczne, piankowe pociski�

Mały Podróżnik: orientowanie się w  terenie, „czytanie mapy”, 
odnajdywanie północnego kierunku, wędrówki na orientację (pod 
stałą opieką wychowawców); rysowanie map i szkiców terenu; po-
szukiwania ukrytych monet oraz zakopanych wskazówek niezbędnych 
podczas wyprawy przy pomocy elektronicznego wykrywacza metalu�

Mały Komandos: musztra, przemarsze szykiem ubezpieczonym, rzut 
granatem (atrapa) do celu i na odległość, szyfrowanie wiadomości, 
wykonywanie zadań w terenie zagrożonym atakiem chemicznym, 
poszukiwanie min i pocisków (atrapy) za pomocą macek saperskich�

Mały Figlarz: wyścigi na szczudłach, nartach wieloosobowych 
i w workach, wykonywanie zadań w 3 osobowych „Spodniach Clow-
na”, zajęcia z chustą animacyjną, playstation – zabawy i rywaliza-
cja na monitorze w różnych grach sprawnościowych i taktycznych; 
tricline - chodzenie po taśmie zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów 
nad ziemią�

Mały Ratownik: zachowanie się po katastrofie lotniczej, niesienie 
pomocy innym w wodzie, survivalowe sposoby odkażania i przyspie-
szania gojenia się ran, budowa noszy, transport rannego w wodzie 
i trudnych warunkach terenowych, samarytańskie gry terenowe�

Mały Survivalowiec: podstawowe zasady przetrwania, bytowanie 
w lesie, budowa oraz maskowanie leśnego schronienia, rozpalanie 
ognia, różne rodzaje stosów ogniskowych, pozyskiwanie i uzdatnianie 
wody do picia, przygotowywanie ciepłego posiłku nad ogniskiem, prze-
widywanie pogody, nocleg „pod gołym niebem” (pod opieką kadry)�

Mały Rycerz: zabawa w płatnerza - przygotowanie własnej zbroi 
i tarczy oraz kowala - projektowanie i produkcja bezpiecznej, gąbkowej 
broni z pomocą wychowawcy to wstęp do turnieju rycerskiego, w któ-
rym uczestnicy wykorzystają własnoręcznie zrobione przedmioty�

Mały Wodniak: budowa jednostki pływającej, która musi utrzymy-
wać się na wodzie, „bitwa morska” – balonami napełnionymi wodą, 
przelewanie wody przez „dziurawe rury”, budowa tratw i przeprawy 
na dętkach�

Mały Sportowiec: wycieczki rowerowe, rozgrywki w piłkę nożną, 
siatkówkę plażową, koszykówkę, kometkę, tenisa stołowego i bilard�

Mały Leniuch: zabawy na plaży, ogniska, kąpiele w Bałtyku i Zale-
wie Kamieńskim (pod opieką ratownika wodnego)�

Wyprawa Odkrywców: podsumowanie obozu, dwudniowa wy-
prawa survivalowa - wykorzystanie wcześniej nabytych umiejętności�

Realizacja programu obozu będzie dostosowana do indywi-
dualnych możliwości większości uczestników.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką wy-
chowawców (1/10os), ratowników wodnych i instruktorów.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy wykonany z drewna 
„Medalion Odkrywcy”.

„MALI ODKRYWCY”
Obóz Adventure & Survival Kids • 8-13 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
1.949 zł X 1.799 zł 1.849 zł 1.899 zł

X 1.499 zł 1.349 zł 1.399 zł 1.449 zł


