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„TAAAAAKA RYBA”
Obóz Wędkarski • 10-14 / 14-18 lat

Program:
wędkarstwo: nauka wędkowania metodą spławikową, gruntową 
i spinningową, organizacji stanowiska wędkarskiego oraz doboru i przy-
gotowania sprzętu i łowiska, poznanie przepisów PZW i zasad obowią-
zujących na stanowiskach wędkarskich, pokazy wędkarstwa wyczyno-
wego, wędkowanie z brzegu, z łodzi i w nocy, indywidualne i drużynowe 
zawody wędkarskie: spławikowe oraz rzutowe, połów karpi, amurów, 
karasi, linów, szczupaków, węgorzy i sumów, nauka wędzenia ryb�

całodniowa wyprawa na łowisko specjalne: nauka i pokazy 
wędkarstwa karpiowego metodą „no-kill” („złów i wypuść”)�

survival - „szkoła przetrwania”: budowa szałasów, rozpalanie 
ognisk, biwak „pod gołym niebem”, samodzielne przygotowywanie 
posiłków, konstruowanie prymitywnego sprzętu wędkarskiego, na-
uka wędkowania metodami traperskimi�

wielobój wędkarski: wyścig na szczudłach, slalom rowerem „Ukra-
ina”, opłynięcie boi łodzią wędkarską, rzut piłką do kosza, bieg z piłką 
lekarską, utrzymywanie równowagi w kanoe - przeciąganie liny�

I pomoc: nauka niesienia pomocy przedmedycznej metodami pro-
wizorycznymi, konstruowanie noszy, transport rannego w trudnych 
warunkach terenowych, symulacja akcji ratunkowej�

orientering: „czytanie mapy”, nauka posługiwania się busolą, od-
najdywanie północnego kierunku, wędrówki na orientację, podchody 
i gry terenowe, wyznaczanie azymutów�

„Test wędkarza”: zawody wędkarskie (spławikowe, rzutowe, rzut 
sztuczną przynętą na celność)�

OSF: pokonywanie na czas wojskowego toru przeszkód�

wycieczki rowerowe: szlakami rowerowymi i duktami leśnymi 
Borów Tucholskich�

wycieczki kajakowe: po najciekawszych zakątkach Jeziora Koro-
nowskiego; nauka pływania w kanoe�

rekreacja: kąpiele i zabawy na dętkach w jeziorze (pod opieką ra-
townika wodnego)�

ogniska: z pieczeniem kiełbasy, dla chętnych grillowanie złowionych ryb�

Wszystkie zajęcia odbywać się będą na zasadach punktowa-
nej rywalizacji, a jej zwycięzcy zostaną nagrodzeni.

Uczestnicy nie muszą posiadać własnego sprzętu wędkar-
skiego - jedynie powinni zabrać buty gumowe. Wszystkie 
zajęcia odbywać się będą w oparciu o sprzęt organizatora 
i zgodnie z przepisami PZW.

Każdy uczestnik otrzyma medalion wędkarski, gadżety firmy 
Mikado, a najlepszy wędkarz pamiątkową statuetkę .

•  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
2.099 zł X 1.949 zł 1.999 zł 2.049 zł

X 1.749 zł 1.599 zł 1.649 zł 1.699 zł


