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Program:
zajęcia ASG: zajęcia z użyciem broni skonstruowanej w celu realne-
go odwzorowania pola walki (repliki broni ASG to wierne kopie ory-
ginałów, pod względem wielkości, szczegółów i ciężaru); szkolenie 
z zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej obsługi replik broni, nauka 
norm moralnych podczas użytkowania broni ASG, podstawy działa-
nia leśnego (taktyka zielona), strzelanie dynamiczne, różne pozycje 
strzeleckie i właściwa postawa podczas strzelania, strzelanie bojo-
we, a strzelanie sportowe, poruszanie się w terenie w szykach bo-
jowych, ubezpieczanie grupy i partnera, dostosowanie odpowiedniej 
taktyki i strategii do terenu i czasu działań; realizacja różnych scena-
riuszy podczas rozgrywek ASG (konwojowanie rannego, przemarsz 
przez teren wroga, działanie na tyłach wroga, zasadzka i podstawy 
działań snajperskich); część zajęć prowadzona będzie nocą� 

zajęcia taktyczne: różne formacje bojowe, w tym przemarsz szy-
kiem ubezpieczonym, rozmieszczenie stanowisk ogniowych i ogień 
krzyżowy, zasadzka, obstawianie drogi, ubezpieczanie konwojów 
pieszych, ochrona VIP-a i odbicie zakładników, działania w terenie 
leśnym i działania dywersyjne na tyłach wroga�

zajęcia zwiadowczo-szpiegowskie: kamuflaż dostosowany 
do terenu działań, bezszelestne poruszanie się, obserwacja terenu 
i osób, sporządzanie notatek z przebiegu obserwacji i szkiców obser-
wowanego terenu, sposoby i ścieżki przekazywania wiadomości, ich 
wielokrotne szyfrowanie� 

zajęcia strzeleckie: ćwiczenie odpowiedniej postawy strzeleckiej, 
strzelanie z prawego i lewego oka, obsługa broni obiema rękami 
i jedną ręką, ogień zaporowy, postępowanie przy zacięciu się broni, 
strzelanie do celu stałego i poruszającego się�

trening saperski: z wykorzystaniem macek saperskich i elektro-
nicznych wykrywaczy metali; zajęcia w strefie zagrożonej atakiem 
chemicznym z użyciem masek przeciwgazowych i kombinezonów 
przeciwchemicznych�

taktyka czarna: ćwiczenie techniki walki z przeciwnikiem znaj-
dującym się z budynkach, czy środkach transportu; wchodzenie do 
pomieszczeń, przeszukiwanie ich, zabezpieczanie przeszukanej części 
obiektu, metody postępowania z zakładnikami, komunikacja niewer-
balna i sygnały dowodzenia; zajęcia odbywać się będą w fortyfikacjach 
z czasów II Wojny Światowej i opuszczonych halach przemysłowych�

survival militarny: pozyskiwanie i uzdatnianie wody do picia, „zie-
lona kuchnia”, czyli zdobywanie pokarmu, niewidoczne obozowisko 
i sztuka kamuflażu, rozpalanie ognisk różnymi metodami, nauka 
pierwszej pomocy metodami improwizowanymi (budowa noszy, 
transport rannego w trudnych warunkach terenowych), strzelanie 
z łuku, nocny biwak w lesie�

terenoznawstwo: nauka posługiwania się busolą, odnajdywanie 
północnego kierunku z układu gwiazd oraz innymi metodami, nocne 
przemarsze na orientację, komunikowanie się w terenie�

militarny spływ pontonowy: rzeką Pilicą z Tomaszowa Mazowiec-
kiego do Spały�

nocne i dzienne gry terenowe: wieloelementowe gry, podczas 
których uczestnicy utrwalają nabyte wcześniej umiejętności; dwu-
dniowa, kończąca obóz taktyczna zabawa typu MILSIM z wieloma 
zadaniami do wykonania (rozpoznanie terenu, zdobycie zrzutu z bro-
nią i amunicją, przeprowadzenie ataku na bazę wroga)�

wyprawy rowerowe: do kompleksu niemieckich bunkrów w Jele-
niu i cmentarzy żołnierzy z czasów I i II Wojny Światowej�

wyprawa piesza: do niemieckiego ośrodka dowodzenia Anlage 
Mitte z czasów II Wojny Światowej w Konewce; zwiedzanie z prze-
wodnikiem schronu kolejowego, schronów technicznych; przejście 
80 metrowymi, podziemnymi kanałami między bunkrami�

zajęcia sprawnościowe: musztra, zaprawy poranne, marszobiegi� 

rekreacja: ognisko z pieczeniem kiełbasy, wieczór filmowy�

Każdy uczestnik otrzyma blaszki identyfikacyjne. 

Obóz zalecany jest dla młodzieży sprawnej fizycznie i lubią-
cej aktywny wypoczynek, zarówno dla tych, którzy grają już 
w ASG, jak i tych, którzy chcą dopiero spróbować swoich sił 
w tym sporcie.

„DECYDUJĄCE STARCIE”
Obóz ASG • 12-15 / 15-18 lat

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

Turnus I - IV Promocje 3 Pory Roku

Cena podstawowa
ZiMoWa WioSEnna lETnia

20.12 - 09.02 24.05 - 05.04 20.04 - 31.05
2.099 zł 1.949 zł 1.999 zł 2.049 zł


