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Uwagi:
• Ceny na stronie z opisem każdego obozu; promocje - str. 3.
• Opłaty za transport, rozkład jazdy i lista przystanków - str. 47�
•  Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizycz-

ny większości uczestników program może ulec zmianie.
•  Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem niezbędnych ele-

mentów zapewniających bezpieczeństwo (uprzęże alpinistyczne, 
kaski, kamizelki aekuracyjne, okulary lub gogle i maski ochronne)�

•  Możliwość dokupienia dodatkowych zajęć (opłata na miejscu): 
paintball laserowy - 35 zł/1,5 godz.; archery battle (bitwy 
łucznicze) - 35 zł/1,5 godz.

•  Możliwość specjalnych diet jedynie po wcześniejszym zgło-
szeniu (21 dni przed obozem) i po uzyskaniu zgody organizatora 
(płatne dodatkowo)�

•  Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o zaopatrzenie uczestnika 
w te leki i kartkę z informacją o ich dawkowaniu� Uczestnik po przy-
jeździe ma obowiązek przekazać leki z informacją kierownikowi�

•  Od każdego uczestnika pierwszego dnia pobytu pobierzemy kaucję 
w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych strat spowodo-
wanych przez niego w sprzęcie lub w wyposażeniu ośrodka� Jeśli 
takich strat nie będzie - kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu�

• Każdy uczestnik otrzyma na własność bidon na wodę�
•  Podział na grupy wiekowe będzie realizowany przy minimum 

10 osobach w danym przedziale wiekowym�
•  Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godziny 

17:00, a wyjazd w dniu zakończenia do godziny 08:00.

Ośrodek Wypoczynkowy „EDEN” 
ul. Rybacka 159, 82-110 Kąty Rybackie

położony w Kątach Rybackich - znanej miejscowości wypoczynkowej 
leżącej na Mierzei Wiślanej, 17 km od Krynicy Morskiej; ogrodzony, 
zadbany i oświetlony teren ośrodka graniczy bezpośrednio z lasem 
wydmowym i usytuowany jest ok� 1300 m od morza� Ośrodek składa 
się z 2 pawilonów hotelowych i budynku głównego, w którym mieści 
się jadalnia, kawiarnia ze słonecznym tarasem i świetlica� Uczestnicy 
zakwaterowani będą w pokojach 2, 3 i 4 osobowych oraz typu stu-
dio 2+2, 2+3 i 3+3 osobowych z łazienkami (umywalka, natrysk, 
WC), telewizorami i balkonami� Do dyspozycji obozowiczów: boisko 
do siatkówki, koszykówki i siatkówki plażowej, plac zabaw, miejsce 
na ognisko, grill, plenerowa siłownia, bilard i tenis stołowy�

Świadczenia:
zakwaterowanie: 10 noclegów, wyżywienie: 4 x dziennie (od ko-
lacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu + suchy prowiant 
na drogę powrotną - śniadania i kolacje w formie bufetu, opieka peda-
gogiczna, instruktorska i miejscowa medyczna, realizacja programu, 
nagrody i pamiątki, dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW (10�000zł) 
Signal Iduna SA� Kadra: ratownicy wodni, instruktorzy strzelectwa 
sportowego i poszczególnych form rekreacji�

Turnusy:
I • 28�06 - 08�07�2021 IV • 31�07 - 10�08�2021 
II • 09�07 - 19�07�2021 V • 11�08 - 21�08�2021
III • 20�07 - 30�07�2021

Obozy i wiek uczestników:
„Na Tropie Przygody” 10 - 14 lat i 14 - 18 lat str� 39
„Braterstwo Broni” 12 - 15 lat i 15 - 18 lat str� 40
„Wakacje na MAX-a” 12 - 15 lat i 15 - 18 lat str� 41

Wymagany ekwipunek:
mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, 
kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka z zapasem baterii, 
letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem UV, 
strój kąpielowy; mile widziane: odzież moro, instrumenty muzyczne 
i aparaty fotograficzne�

kąty rybackie wybrzeże bałtyku
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Program:
przyrodniczy rejs: historyczną łodzią żaglową typu „Pomeranka” po 
Zalewie Wiślanym używaną od 200 lat do żeglugi kabotażowej po 
bałtyckich zatokach; podczas rejsu uczestnicy spróbują pracy przy 
sterze i żaglach, odwiedzą trzcinowiska największego w Europie 
lęgowiska łabędzia niemego, będą obserwować kormorany czarne, 
gęsi gęgawe, żurawie, kaczki, a mając szczęście orła bielika�

Muzeum Zalewu Wiślanego: poznanie pod opieką przewodnika 
historii szkutnictwa i rybołówstwa Zalewu Wiślanego (tradycyjne 
łodzie rybackie, barkasy, ślizgi lodowe)�

wycieczki rowerowe: wyznakowanymi szlakami Mierzei Wiślanej 
do rezerwatu florystycznego „Buki Mierzei Wiślanej”, Krynicy Mor-
skiej przez teren budowy przekopu Mierzei, Stegny i Szczutowa oraz 
wiosek Żuław Wiślanych�

spływ kajakowy: Wisłą Królewiecką (stary szlak wodny do Kró-
lewca) z mariny w Sztutowie do Zalewu Wiślanego pod mostem 
zwodzonym w Sztutowie, obok Kobylej Kępy i wśród siedlisk ptaków 
wodnych (prowadzony przez ratownika wodnego)�

wycieczka piesza: do położonego niedaleko ośrodka rezerwatu 
„Kąty Rybackie” (obserwacja za pomocą lornetek życia kormoranów 
i czapli siwych w największej kolonii lęgowej tych ptaków)�

Mewia Łacha i Focza Wyspa: przejazd historyczną kolejką wąsko-
torową ze Szczutowa do Mikoszewa i rejs szybką łodzią motorową 
Przekopem Wisły do Bałtyku (spotkanie w unikalnym rezerwacie na 
piaszczystych wyspach z fokami, rybitwami, mewami i innymi ga-
tunkami ptaków)�

survival przyrodnika: nauka bezszelestnego podchodzenia zwie-
rząt, maskowanie stanowiska obserwacyjnego i kamuflaż postaci, 
budowa schronienia, rozpalanie ognia, uzdatnianie wody do picia�

terenoznawstwo: wyznaczanie kierunków świata różnymi meto-
dami, „czytanie mapy”, obsługa busoli, nocne przemarsze przez las�

strzelectwo: ćwiczenie umiejętności strzeleckich (różne pozycje, 
warunki terenowe i sytuacyjne) z wykorzystaniem długiej i krótkiej 
broni pneumatycznej; zawody w strzelaniu z łuków i proc do impro-
wizowanych celów�

„Tajemnicza wyprawa ornitologiczna”: dwudniowa zabawa pie-
szo – rowerowa z noclegiem pod pałatkami w rejonie „Wydmy Pirat”, 
gdzie ustawiona jest ambona obserwacyjna; nauka poruszania się 
nocą, obserwacji przyrody i przetrwania w lesie oraz samodzielnego 
przygotowania posiłków�

sport i integracja: rywalizacja w 3 osobowych „Spodniach Clow-
na”, wyścigi w workach, na szczudłach i nartach wieloosobowych, 
przelewanie wody przez dziurawe rury, baloniada na plaży, siatkówka 
plażowa i koszykówka, zawody w tenisie stołowym i bilardzie�

projekcje filmów: przyrodniczych i fabularnych w salce kinowej 
i plenerze�

dyskoteki, ogniska, kąpiele w morzu (pod opieką ratownika wod-
nego)�

Każdy uczestnik otrzyma „medal przyrodnika”.

„Na Tropie Przygody”
Obóz przygodowo-przyrodniczy • 10-14 / 14-18 lat

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

Turnus I - V Promocje 3 Pory Roku

Cena podstawowa
ZiMoWa WioSEnna lETnia

01.01 - 14.02 22.02 - 04.04 12.04 - 23.05
2.149 zł 1.999 zł 2.049 zł 2.099 zł


