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Program:
Air Soft Gun: zajęcia z użyciem replik ASG (wiernych replik broni pod 
względem wielkości szczegółów i wagi)� Pozwala to ćwiczyć taktykę 
walki w warunkach będących wiernym odtworzeniem prawdziwych 
działań wojennych; nauka obsługi replik ASG, metody ubezpieczania 
partnerów podczas wykonywania zadań, sygnały umowne, dostoso-
wanie taktyki walki do terenu działań�

zajęcia militarne: musztra, poruszanie się w szyku patrolowym i mar-
szowym, formacje postojowe, techniki kamuflażu, maskowanie, poru-
szanie się w terenie skażonym, metody patrolowania terenu, zaprawy,  
marszobiegi, pokonywanie militarnego toru przeszkód (OSF - Ośrodek 
Szkolenia Fizycznego), desant wodny na ufortyfikowany brzeg, ochro-
na i obrona obiektów (patrolowanie, zabezpieczanie, ochrona budynku 
głównego ośrodka), zajęcia z łączności i trening z użyciem morskiej 
tratwy ratunkowej�

taktyka zielona: prowadzenie działań w terenie niezurbanizowanym, 
patrolowanie obszaru, obserwacja, szyki bojowe i marszowe� nauka 
cichego przemieszczania się w terenach zalesionych�

taktyka czarna: ćwiczenie techniki walki z przeciwnikiem znajdują-
cym się w budynkach (wchodzenie do pomieszczeń, przeszukiwanie 
ich, zabezpieczanie przeszukanej części obiektu, metody postępowania 
z zakładnikiem, komunikacja niewerbalna i sygnały dowodzenia); zaję-
cia urealnione będą dodatkowo efektami pirotechnicznymi�

taktyka czerwona: nauka pierwszej pomocy przedmedycznej, ewa-
kuacja rannego z pola walki, symulacja akcji ratunkowej pod ostrza-
łem, niesienie pomocy w terenie zagrożonym atakiem chemicznym, 
elementy szkolenia TCCC - systemu opieki nad rannym na polu walki�

strzelectwo: strzelnica ASG - ćwiczenie właściwych postaw strze-
leckich (leżąca, klęcząca, zza ukrycia, w masce pgaz�), taktycznej 
wymiany magazynków oraz strzelania z ręki niedominującej�

survival: nauka przetrwania w trudnych warunkach i pokonywania 
przeszkód terenowych (przeprawy przez rzeki i bagna, rozpalanie 
ognia różnymi metodami, biwaki w lesie, rozpoznawanie jadalnych 
roślin i grzybów, tropienie zwierząt, zdobywanie pożywienia, pozyski-
wanie i uzdatnianie wody do picia, budowa pułapek, przewidywanie 
pogody, transport i zabezpieczenie sprzętu na wodzie)� 

zajęcia inżynieryjno-saperskie: budowa okopów, stanowisk 
ogniowych, zapór przeciwczołgowych i zasiek przeciwpiechotnych, 
zaminowywanie i rozminowywanie dróg, torów, mostów (z wykorzy-
staniem macek saperskich oraz atrap pocisków), budowa pułapek�

samoobrona: podstawy walki wręcz, sposoby obezwładniania uzbro-
jonego napastnika, walka w stójce i parterze� 

techniki linowe: pokonywanie mostów linowych, wiązanie wę-
złów, wspinaczka po skrzynkach, zjazdy „kolejką tyrolską”�

terenoznawstwo: „czytanie mapy”, wyznaczanie kierunku północ-
nego różnymi metodami, obsługa busoli, wyznaczanie azymutów, 
sporządzanie szkiców i planów sytuacyjnych terenu działania�

AK-47 Kałasznikow: zasady działania karabinu AKM, zajęcia prak-
tyczne z rozkładania i składania broni, przeładowywania, celowania 
i oddawania „suchych strzałów”; zawody w szybkości składania i roz-
kładania broni, ładowania magazynków i wykonywania tych zadań 
z zawiązanymi oczami (broń pozbawiona jest cech bojowych). 

pokaz wyposażenia wojskowego: nauka obsługi replik karabi-
nów AKM, AKMS, M4, L85, KM M249 oraz granatników przeciw-
pancernych AT4 i M72 LAW; przymierzanie umundurowania i wypo-
sażenia różnych armii i formacji wojskowych�

operacja „Most”: dwudniowa, terenowa gra strategiczna - wyko-
rzystanie nabytych umiejętności militarnych (zwiad, dywersja na za-
pleczu wroga, budowa fortyfikacji obronnych, budowa obozów oraz 
stanowisk obserwacyjnych); część zajęć realizowania będzie nocą�

Od uczestników oczekiwana jest dobra sprawność fizyczna 
i kondycja ze względu na większą, niż na innych obozach 
intensywność zajęć (kilka nocnych wypadów z przemar-
szami). Zajęcia prowadzone będą w systemie małych grup 
– zgodnie ze strukturą wojskową.

Każdy uczestnik otrzyma na czas zajęć: atrapę broni (AK 47 
Kałasznikow), menażkę, manierkę, maskę przeciwgazową, 
pasoszelki, chlebak wojskowy, łopatkę piechoty, pałatkę, 
hełm, okulary lub gogle i maskę ochronną.

„za linią wroga”
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.

Cena podstawowa
Promocje 3 Pory Roku

ZiMoWa WioSEnna lETnia
20.12 - 09.02 24.02 - 05.04 20.04 - 31.05

Turnus I - V
Domek 2.099 zł 1.949 zł 1.999 zł 2.049 zł
Namiot 1.949 zł 1.799 zł 1.849 zł 1.899 zł

Turnus VI
Domek 1.749 zł 1.599 zł 1.649 zł 1.699 zł
Namiot 1.599 zł 1.449 zł 1.499 zł 1.549 zł


