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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:
ASG (Air Soft Gun): zajęcia z użyciem replik broni skonstruowanej 
w celu realnego odwzorowania pola walki (repliki broni ASG to wier-
ne kopie oryginałów, pod względem wielkości, szczegółów i ciężaru); 
na czas ćwiczeń uczestnicy dostaną replikę karabinku AK lub ame-
rykańskiego M4, pas i ładownice lub kamizelki taktyczne, okulary lub 
gogle i maski ochronne; będą ćwiczyć taktykę walki w warunkach 
będących wiernym odtworzeniem prawdziwych działań wojennych: 
szkolenie z odpowiedniej obsługi replik broni, podstawy działania 
w lesie, strzelanie dynamiczne do celu stałego i ruchomego, różne 
pozycje strzeleckie i właściwa postawa podczas strzelania, poru-
szanie się w terenie w szykach bojowych, komunikacja niewerbalna 
i sygnały dowodzenia, dostosowanie odpowiedniej taktyki i strategii 
do terenu i czasu działań, realizacja różnych scenariuszy ASG („Team 
Deathmatch”, „Capture the Flag”, „Search and Destroy”, ochrona 
VIP-a, konwojowanie rannego); część zajęć prowadzona będzie 
nocą; nauka strzelania z różnych replik ASG (karabinek szturmowy, 
strzelba, karabin wyborowy)�

zielona taktyka: zasady prowadzenia działań na otwartym terenie; 
natarcie krótkimi skokami, formacje patrolowe, kamuflaż, zasadzka, 
reakcja na kontakt ogniowy i zerwanie kontaktu, przejścia przez dro-
gę lub skrzyżowanie�

czerwona taktyka: zasady ratownictwa na polu walki; ewakuacja 
rannego różnymi sposobami, opatrywanie ran postrzałowych i in-
nych urazów powstających podczas działań wojennych, zakładanie 
stazy; zawartość apteczki indywidualnej żołnierza; składanie meldun-
ku MEDEVAC�

samoobrona i walka wręcz: nauka podstaw wojskowego syste-
mu walki wręcz, obrona przed atakiem i szantażem nożem, pałką 
i bronią palną, wychodzenie z duszeń�

zajęcia strzeleckie: strzelanie zza różnych przeszkód terenowych, 
postępowanie przy zacięciu się broni, strzelanie do celu stałego i po-
ruszającego się, postawy strzeleckie, B.L.O.S. (Broń, Lufa, Otocze-
nie, Spust) - poznanie systemu bezpiecznego posugiwania się i walki 
bronią palną; statyczne i dynamiczne turnieje strzeleckie z wykorzy-
staniem broni pneumatycznej�

szyfrowanie: nauka różnych rodzajów szyfrowania oraz posługiwa-
nia się alfabetem Morse’a i alfabetem fonetycznym (NATO)�

zajęcia inżynieryjno-saperskie: poznanie budowy i działania gra-
natów różnych typów, rzut granatem, budowa okopów, zakładanie 
pola minowego, przejście przez pole minowe, rozminowywanie tere-
nu przy użyciu wykrywaczy metali i macek saperskich�

OPBMR: obrona przeciwko broni masowego rażenia, zakładanie 
maski przeciwgazowej na czas, strzelanie w maskach przeciwgazo-
wych z broni pneumatycznej, zajęcia w odzieży przeciwchemicznej�

punkty kontrolne: zasady działania na punktach kontrolnych (check-
-point), przeszukiwanie, obezwładnianie i aresztowanie podejrzanego�

survival militarny: pozyskiwanie i uzdatnianie wody do picia, nie-
widoczne obozowisko, rozpalanie ognisk w różnych warunkach, bu-
dowa noszy, nocne warty przy ognisku�

nawigacja w terenie: nauka posługiwania się busolą, odnajdywa-
nie północnego kierunku z układu gwiazd oraz innymi metodami�

zajęcia sprawnościowe: zaprawy poranne, musztra, turnieje 
sportowe, marszobiegi, zajęcia gimnastyczne�

wieczory filmowe: oglądanie filmów o tematyce militarnej�

ogniska, plażowanie i kąpiele: w morzu (pod opieką ratowników 
wodnych)�

Przez cały obóz trwać będzie Wielki Drużynowy Turniej 
ASG (poziom trudności rywalizacji będzie zależał od wieku 
i sprawności uczestników oraz warunków pogodowych). 
Podczas realizowania kilku scenariuszy ASG wyłoniona 
zostanie najlepsza kilkuosobowa drużyna, zaś finałowa roz-
grywka odbędzie się w nocy. Każdy będzie musiał działać cały 
czas na rzecz swojej drużyny, by wspólnie osiągnąć zwycię-
stwo, zgodnie z kodeksem Braterstwa Broni. Każdy uczestnik 
otrzyma dyplom i swoje blaszki indentyfikacyjne.

„Braterstwo Broni”
Obóz ASG • 12-15 / 15-18 lat

Turnus I - V Promocje 3 Pory Roku

Cena podstawowa
ZiMoWa WioSEnna lETnia

01.01 - 14.02 22.02 - 04.04 12.04 - 23.05
2.249 zł 2.099 zł 2.149 zł 2.199 zł

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


