„klub urwisa”

kolonia przygodowa • 7-10 lat

Program:
zabawy integracyjne: zapoznanie się uczestników, wprowadzenie
dobrego klimatu, nawiązanie więzi między uczestnikami i kadrą obozową; podczas zajęć trzeba wykazać się bystrością umysłu, sprawnością fizyczną i kreatywnością.
Mały Hokeista: zwariowane mecze, gdzie kijami hokejowymi są
szczotki do zamiatania, a taflę lodową stanowi olbrzymia folia pokryta pianą.
Mały Medyk: ćwiczenia wzywania pomocy, zabezpieczenia miejsca wypadku, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran, transport
rannego w trudnych warunkach terenowych, symulacja akcji ratowniczych z użyciem noszy, bandaży i szyn usztywniających.
Mały Poszukiwacz: odnajdywanie ukrytych wskazówek, zadań
i artefaktów oraz innych przedmiotów niezbędnych w dalszych zajęciach za pomocą elektronicznych wykrywaczy metali.

www.aktywne-obozy.pl

Mały Akrobata: Trickline - chodzenie i akrobatyczne ewolucje na
taśmie zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.
Mały Sportowiec: turnieje na wesoło, tenis stołowy, mokra siatkówka, kometka, kręgle, hula hop.
Mały Piechur: wycieczki piesze do Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale, fortyfikacji z czasów II Wojny Światowej,
ścieżką edukacyjną przez Rezerwat Spała.
Mały Leniuch: plażowanie nad Pilicą, baloniada (bitwa z użyciem
balonów napełnionych wodą).
Mały Turysta - wycieczka autokarowa:
• Skansen Rzeki Pilicy: drewniany młyn wodny, kolekcja kamieni
młyńskich, toaleta carska, drewniana wartownia, stacja Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej, barki i łodzie rzeczne, ekspozycja pojazdów
wojskowych i armat z czasów II Wojny Światowej.
• Rezerwat „Niebieskie Źródła”: ścieżka dydaktyczna prowadząca obok unikatowych wywierzysk krasowych, gejzerów piaskowych
i rozlewisk wody o błękitno – zielonkawym kolorze.
• Zapora w Smardzewicach: przejazd przez zaporę spiętrzającą
rzekę Pilicę w Zalew Sulejowski.
• Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie”: wiodąca 160 metrów przez oświetlone sale, wnęki i korytarze pozostałości
po dawnej podziemnej kopalni piasku szklarskiego z XVIII i XIX wieku.

Mały Traper: „czytanie mapy”, nauka posługiwania się busolą,
odnajdywanie północnego kierunku, wędrówki na orientację, nocne
i dzienne podchody oraz gry terenowe, nocny biwak pod wiatą na
terenie ośrodka (dla chętnych).

Realizacja programu obozu będzie dostosowana do indywidualnych możliwości większości uczestników.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką wychowawców (1/10os), ratowników wodnych i instruktorów.
Turnus I - IV

Promocje 3 Pory Roku
ZIMOWA
WIOSENNA
LETNIA
20.12 - 09.02
24.02 - 05.04
20.04 - 31.05
1.899 zł
1.749 zł
1.799 zł
1.849 zł
• Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
• Promocje 3 Pory Roku - łączą się z promocjami ze str. 3.
Cena podstawowa

41

OCJE!

Mały Sportowiec: wyścigi zespołów na nartach wieloosobowych,
szczudłach i w workach, przelewanie wody przez dziurawe rury
i przenoszenie jej w gigantycznych cedzakach, wykonywanie zadań
w 3-osobowych „Spodniach Clowna”, zabawy z chustą animacyjną.

dyskoteki, wieczory filmowe i ogniska: z ciekawym programem.
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Mały Strzelec: strzelanie z proc, łuków, krótkiej i długiej broni
pneumatycznej w różnych pozycjach do celów stałych i ruchomych;
NERF: zabawy i potyczki z użyciem broni na bezpieczne, piankowe strzałki, realizacja kilku scenariuszy zajęć: walka dwóch drużyn
o zrzut z apteczką lub dodatkową amunicją, transport rannego, ewakuacja VIP-a z terenu wroga, odbicie zakładnika.

konkursy: plastyczne, muzyczne i taneczne.

