


CZY DZIECKO MOŻE ZABRAĆ NA OBÓZ TELEFON KOMÓRKOWY I INNY 
SPRZĘT ELEKTRONICZNY?
Dziecko może mieć telefon komórkowy, ale warto je uprzedzić przed obozem, że 
nie będzie mogło z niego korzystać w każdej chwili. Wychowawcy dbają o to, żeby 
dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach programowych i aby zajęć tych było 
jak najwięcej. Dlatego telefon zostaje w pokoju lub w depozycie u wychowawcy 
i można z niego korzystać tylko w wyznaczonych przerwach. Dobrze jest umó-
wić się z dzieckiem na rozmowy o jednej porze dnia, np. w przerwie poobiedniej. 
Dziecko może także skorzystać z telefonu służbowego kierownika. Ze względu 
na intensywne programy zajęć i krótkie przerwy lepiej, aby dzieci nie zabierały ze 
sobą tabletów czy innych urządzeń elektronicznych służących do grania – i tak 
nie będzie czasu z nich skorzystać.

JAK DUŻE KIESZONKOWE DAĆ DZIECKU NA OBÓZ? CZY WYCHOWAWCA MOŻE 
PRZECHOWYWAĆ PIENIĄDZE?
Kieszonkowe na obóz nie musi być duże. Na naszych obozach dzieci otrzymu-
ją pełne wyżywienie, tj. śniadanie, obiad + podwieczorek i kolację, co pozwala 
znacznie ograniczyć wydatki. Jeżeli przed obozem nie podjęli Państwo decyzji 
o ewentualnym udziale dziecka w zajęciach dodatkowych, można wyposażyć 
dziecko w dodatkową kwotę na ten cel. Na obozy zagraniczne prosimy, aby dzie-
cko miało kieszonkowe w walucie obowiązującej w danym kraju. Kieszonkowe 
dziecka może przechowywać wychowawca w depozycie. Wówczas mają Pań-
stwo pewność, że nad wydatkami czuwa dorosła osoba. Ważne: pieniędzy w depo-
zyt nie przyjmują opiekunowie na zbiórkach wyjazdowych, ponieważ osoba jadąca 
z dzieckiem nie zawsze jest później jego bezpośrednim opiekunem. Zatem lepiej 
jest zapakować pieniądze w kopertę, którą dziecko przekaże na miejscu bezpo-
średnio swojemu wychowawcy.

DZIECKO NA STAŁE PRZYJMUJE LEKI – CZY KTOŚ BĘDZIE NADZOROWAŁ ICH  
PODAWANIE?
Podczas zgłaszania dziecka na obóz prosimy powiadomić nas o chorobach, na 
jakie cierpi dziecko, abyśmy pomogli właściwie dobrać program, a także przy-

gotować się do właściwej opieki. Opis wszystkich chorób i leków powinien być 
ponadto zamieszczony na karcie kwalifikacyjnej ze wskazaniem właściwego 
dawkowania. Leki wraz z wytycznymi na temat ich podawania są zbierane przez 
wychowawców pierwszego dnia. Leki są podawane przez wychowawców pod 
kontrolą lekarza obozowego.  

DZIECKO JEST NA SPECJALNEJ DIECIE – CZY MOŻE POJECHAĆ NA OBÓZ?
Przyjmujemy Uczestników będących na różnych dietach. W przypadku, jeśli 
Państwa Dziecko podlega specjalnej diecie, prosimy o kontakt w tej sprawie z na-
szym biurem. Wówczas udzielimy informacji, który z naszych ośrodków spełnia 
wymagania konkretnej diety. 

CZY MOŻNA OTRZYMAĆ FAKTURĘ ZA OBÓZ?
Tak, można otrzymać fakturę. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi 
jej wystawienia mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej: 
www.kompas.pl/strona-glowna/pobierz-niezbdne-dokumenty - Zasady wysta-
wiania faktur.

MÓJ ZAKŁAD PRACY DOFINANSOWUJE POBYT DZIECKA – JAKIE DOKUMENTY 
SĄ MI POTRZEBNE?
W przypadku możliwości dofinansowania wypoczynku przez zakład pracy powin-
ni się Państwo skontaktować z nami bezpośrednio przed dokonaniem rezerwacji. 
Służymy pomocą w wypełnianiu dokumentacji w części należącej do organizatora. 
Posiadamy niezbędne upoważnienia do organizacji wypoczynku Dzieci i Młodzieży, 
które w razie konieczności, możemy przedłożyć pracodawcy. 

CO POWINNO MIEĆ ZE SOBĄ DZIECKO JADĄC NA OBÓZ?
Każdy Uczestnik obowiązkowo musi mieć ze sobą wypełnioną kartę kwalifika-
cyjną (należy ją wysłać do biura lub zabrać ze sobą na zbiórkę). Ponadto przy 
każdym programie obozu umieszczamy listę „co zabrać”, która może być dla Pań-
stwa wskazówką przy pakowaniu. Każdy obóz ma swoje specyficzne wymagania, 
które warto uwzględnić kompletując niezbędne rzeczy. 

Najczęściej zadawaNe pytania
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Polskiej Izby 
Turystyki Młodzieżowej

zima 2020
Kolejny sezon wyjazdów zimowych przed nami! W tym roku zapraszamy miłośników nart 
i snowboardu zarówno do nowych, jak i sprawdzonych miejsc w Austrii i w Czechach. Dla 
tych, którzy będą stawiać pierwsze kroki na nartach lub snowboardzie, mamy propozycje 
w Kolanie na Kaszubach oraz w Wiśle i w Murzasichlu. Oczywiście nie zabraknie obozów 
wInterkamp w Hotelu Krokus w Wiśle oraz obozów RPG w Murzasichlu! Młodzież, która ma 
ochotę spędzić ferie w Polsce, zapraszamy do Wisły, gdzie proponujemy wyjazd narciarsko-
-snowboardowy lub przygodowy. Niezwykły Przystanek Drzewina na Kaszubach zaprasza 
najmłodszych Uczestników na zimowiska tematyczne. Na swoich fanów niezmiennie czeka 
także Dawid Kwiatkowski! Dołącz do nas!
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NaSze OBieKtY

KASZUBY
Pensjonat Kupperówka. Klimatyczny 
pensjonat położony w samym sercu 
Kaszub. Zakwaterowanie w pokojach 2-, 
3- i 4-osobowych z pełnym węzłem sani-
tarnym, TV, wi-fi. Do dyspozycji również: 
teren rekreacyjny, sala szkoleniowa, stół 
do ping-ponga, bilard. 

1. Zimowy Obóz Miłośników Zwierząt  str. 30
2. Zimowa Przygoda in English  str. 31
3. Pierwsze kroki z nartami i snowboardem  str. 35
4. Obóz narciarsko-snowboardowy  str. 36

Ośrodek Wypoczynkowy Przystanek 
Drzewina. Niezwykle klimatyczny ośro-
dek wypoczynkowy położony w urokli-
wej i spokojnej miejscowości Drzewina 
na Kaszubach. Zakwaterowanie w po-
kojach 3-, 4-, 5- i 6-osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym. Do dyspozycji 
Uczestników duża sala sportowo-dy-
daktyczna, jadalnia, boisko sportowe 
i dużo terenu rekreacyjnego.

1. Zimowisko dla Chłopców  str. 22
2. Zimowisko dla Dziewczynek  str. 23
3. Zimowy Obóz Konstruktorów Lego  str. 24
4. Zimowa Kolonia z Elementami Survivalu  str. 25
5. Zimowy Obóz Młodego Kucharza  str. 26
6. Zimowy Obóz Cyber Gracza  str. 27
 

Agroturystyka Sakowcówka. Gospodar-
stwo położone jest z dala od zabudowań 
i osiedli ludzkich, otoczone przepięknym 
lasem. Zakwaterowanie w pokojach  
2-, 3-, 4- i 5-osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym. Stołówka z wyśmienitą 
kuchnią domową. Ponadto: stajnia, kryta 
ujeżdżalnia, padoki.  

1. Zimowy Obóz Jeździecki – Kaszuby  str. 28

Klub Jeździecki Barłomino. Nowoczes-
ny ośrodek jeździecki oddalony o 15km 
od Wejherowa w województwie pomor-
skim.  Apartamenty 3-, 4- i 5-osobowe 
z łazienkami.Do dyspozycji jadalnia, sala 
zajęciowa, sala wypoczynkowa z projek-
torem, kawiarnia z widokiem na plac tre-
ningowy.  Ponadto bogata infrastruktura 
klubu jeździeckiego: kryta ujeżdżalnia 
o wymiarach 25m x 63m z profesjonal-
nym podłożem kwarcowym, 2 stajnie, 
maneż o wymiarach 70m x 40m (w pełni 
oświetlony), kryta karuzela z lonżowni-
kiem, padoki o powierzchni 10ha. 

1. Zimowy Obóz Jeździecki – Barłomino  str. 29

WISŁA
Pensjonat Słoneczny Gród. Położony 
w dzielnicy Wisły Kopydło. Zakwatero-
wanie w pokojach 3-, 4- i 5-osobowych 
z łazienkami. W okolicy liczne wyciągi 
narciarskie. Na terenie ośrodka działają 
telefony wszystkich sieci. 

1. Pierwsze kroki z nartami i snowboardem – Wisła  str. 37
2. Obóz narciarsko - snowboardowy – Wisła  str. 38

Ośrodek Wypoczynkowy Krokus. Obiekt 
położony jest tuż nad centrum Wisły, na 
zboczu Partecznika, w pięknym miejscu 
z widokiem na Czantorię, Soszów Wielki, 
Stożek. Zakwaterowanie w pokojach 2-, 
3- i 4-osobowych z łazienkami. Na obiekcie 
liczne sale warsztatowe, malowniczy te-
ren zielony, wiata grillowa i miejsce na 
ognisko, wi-fi, bilard. Na terenie ośrodka 
działają telefony wszystkich sieci. 

1.  Zimowy Obóz Aktorski  str. 7
2.  Zimowy Obóz Fotograficzny  str. 8
3.  Zimowy Obóz Taneczny str. 9
4.  Zimowy Obóz Wokalny str. 10
5.  Zimowy Obóz Rockowy str. 11
6.  Zimowy Obóz Grafiki Komputerowej  str. 12
7.  Zimowy Obóz Malarsko-Rysunkowy  str. 13
8.  Zimowa Japońska Przygoda z Mangą  str. 14
9.  Zimowa Przygoda z Gotowaniem  str. 15
10. wInterkamp Junior - Teatr &Taniec & Muzyka  str. 16
11. wInterkmap Junior - Gry & Roboty & Komputery str. 17
12. wInterkamp Junior - Plastyka & Fotografia  str. 18
13. Obóz Piłka Nożna & Gaming by Junajted str. 19
14. Zimowisko dla Młodzieży – Wisła  str. 34
15. Młodzieżowy Obóz narciarsko - snowboardowy – Wisła  str. 41

www.przystanekdrzewina.pl

www.stadninakolano.pl

www.lapino.info

www.barlomino.com/pl

www.slonecznygrod.pl

www.krokus.pl
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www.gwarek.ustron.pl

www.wiatraki.com

www.dompodlasem.com.pl

www.krywan.murzasichle.info

www.hotel-krkonose.cz

www.ferienhaus-kohlerhof.at

USTROŃ
Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowe 
GWAREK w Ustroniu. Ośrodek położony 
w wypoczynkowej dzielnicy Ustronia, nie-
opodal Czantorii. Zakwaterowanie w po-
kojach 2-, 3-, 4- osobowych z łazienkami. 
Do dyspozycji sale warsztatowe, jadalnia, 
wi-fi, teren rekreacyjny. W ośrodku działają 
telefony wszystkich sieci komórkowych. 

1. Obóz Piłka Nożna & Gaming by Junajted str. 19

MAZURY
Kompleks Wypoczynkowo - Szkoleniowy 
Wiatraki na Mazurach. Urokliwy obiekt 
hotelowy w pobliżu Olsztynka, zaledwie 
200 m od jeziora Maróz. Zakwaterowanie 
w pokojach i studiach 3-, 4-, 5-osobo-
wych z łazienkami. Do dyspozycji 4 sale 
konferencyjno-warsztatowe, restauracja, 
bezpłatne wi-fi i przepiękny teren rekrea-
cyjny pośród lasu sosnowego. 

1. Strefa Twórcza z Dawidem Kwiatkowskim – VI edycja zimowa  str. 6

MURZASICHLE
Dom pod Lasem. Niezwykle klimatycz-
ny pensjonat znajdujący się w najwy-
żej położonym punkcie miejscowości 
Murzasichle (k. Zakopanego), skąd 
roztacza się przepiękny widok na Tatry 
Słowackie, Wysokie i Giewont. Zakwate-
rowanie w pokojach 3-, 4- i 5-osobowych 
z łazienkami. Pensjonat ma własną sto-
łówkę, sale świetlicowe, dużo zielonego 
terenu, zadaszony grill. 

1. Zimowy Obóz RPG  str. 32
2. Zimowy Obóz Młodego Gracza RPG  str. 33

Ośrodek Wypoczynkowo - Rekreacyjny 
Krywań. Znajduje się w najwyżej położo-
nym punkcie miejscowości Murzasichle 
(k. Zakopanego), skąd roztacza się prze-
piękny widok na Tatry Słowackie, Wysokie 
oraz Giewont. Zakwaterowanie w pokojach 
3-,4- i 5-osobowych z łazienkami. Do dys-
pozycji Uczestników jest dwupoziomowy 
szałas regionalny z kominkiem, teren zie-
lony, sale zajęciowe. Na terenie ośrodka 
działają telefony wszystkich sieci. 

1. Górskie Zimowisko dla Chłopców  str. 20
2. Górskie Zimowisko dla Dziewczynek  str. 21
3. Pierwsze kroki na nartach i snowboardzie – Murzasichle  str. 39
4. Obóz narciarsko-snowboardowy – Murzasichle  str. 40

CZECHY

Hotel Velveta. Mieszkać będziemy w po-
kojach 2-, 3- i 4-osobowych z łazienkami. 
Zadbane i czyste pokoje, pyszne czeskie 
jedzenie oraz przemiła obsługa stano-
wią idealne połączenie do odpoczynku 
po aktywnych zajęciach. Na miejscu 
dostępne jest wi-fi oraz centrum SPA 
(dodatkowo płatne). Dojazd z hotelu do 
wyciągów oraz centrum miejscowości 
trwa około 10 minut.

1. Kolonia – Szpindlerowy Młyn, Czechy   str. 42
2. Obóz młodzieżowy – Szpindlerowy Młyn, Czechy   str. 43

AUSTRIA
Pensjonat Kohlerhof w Kramsach.  
Uroczy pensjonat położony na skraju 
miejscowości Kramsach. Pensjonat 
będzie wyłącznie do naszej dyspozy-
cji. Zakwaterowanie w 12-stu pokojach  
2-, 3-, 4- i 5-osobowych z dostępem do 
łazienki. Na miejscu do dyspozycji bawial-
nia, piłkarzyki, stół do ping-ponga, wi-fi.

1. Obóz młodzieżowy – Kramsach, Austria  str. 44

Pensjonat Forellenhof*** w Angerbergu. 
Kameralny pensjonat położony na po-
łudnie od przepięknej miejscowości 
Kufstein. Do centrum zaledwie 2 km, do 
kolejki linowej Brixental Hopfgarten 15 
km, do przystanku skibusu 200 m, do 
basenu miejskiego 10 km. Pensjonat 
dysponuje 27 pokojami 1-, 2-, 3-, 4-oso-
bowymi z łazienkami. Do dyspozycji 
również sauna i narciarnia.

1. Obóz młodzieżowy– Skiwelt Wilder Kaiser Brixental, Austria  str. 45
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DAWID KWIATKOWSKI – polski wokalista młodego pokolenia, osobowość scenicz-
na, trener muzycznego programu telewizyjnego TVP2 The Voice Kids, laureat wielu 
branżowych nagród. Dawid Kwiatkowski do tej pory zagrał ponad 600 koncertów 
klubowych i plenerowych. Obozy dla fanów odbywają się z ogromnym powodze-
niem od 2014 roku i cieszą się potężnym zainteresowaniem.

  PROGRAM:
STREFA TWÓRCZA - WARSZTATY Z PASJĄ
• warsztaty taneczne z Kamilem Kuroczko 
• lekcje śpiewu z Bartkiem Caboniem 
• warsztaty dziennikarskie z Anną Robak NOWOŚĆ! 
• warsztaty aktorskie z Marcinem Januszkiewiczem NOWOŚĆ!
• strefa muzyki (dykcja, emisja głosu, studio nagrań, prezentacja sceniczna)
• wspólne przygotowanie i nagranie obozowej kampanii społecznej

STREFA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO I KWIATONATORS
• spotkanie konferencyjne z Dawidem - rozmowy o koncertach, nowej trasie, planach 

muzycznych, fanach, podróżach i programach telewizyjnych 
• nagrywanie wyjątkowej piosenki obozowej 
• Kwiatonators GO – zimowa edycja
• Voice of Kwiatonators & Talent Show
• tematyczna sesja zdjęciowa z Idolem
• nowe konkursy z nagrodami
• wyjątkowy koncert akustyczny Dawida Kwiatkowskiego
• Strefa Kwiatonators, czyli eventy twórcze
• Pokaz Finałowy, czyli podsumowanie warsztatowych działań twórczych 

STREFA ACTIVE & PARTY
• impreza taneczna z motywem przewodnim
• przebojowe karaoke
• zimowe kino muzyczne
• poranny fitness dla chętnych 
• zimowa gra terenowa
• Lip Sync Battle 

KONKURSY I NAGRODY
W trakcie obozu Uczestnicy mają okazję wziąć udział w przeróżnych konkursach. 
Część wyjątkowych nagród-niespodzianek ogłoszona zostanie dopiero w trakcie 
obozu. Specjalną nagrodą jest Interkampka, statuetka przyznawana za wyróżniającą 
się postawę twórczą Kwiatonators.

POKAZ FINAŁOWY
To ostatni, wspólny wieczór pełen muzyki, twórczych porywów, artystycznych 
uniesień i pięknych emocji. W scenariuszu: przegląd warsztatowych działań 
twórczych Kwiatonators, premiera piosenki obozowej i prezentacja efektów sesji 
zdjęciowej, a także wyjątkowy koncert akustyczny Dawida Kwiatkowskiego.

PAKIET KWIATONATORS 
Każdy Uczestnik otrzymuje pakiet pamiątkowej kolekcji obozowej zawierający 
unikatowy T-shirt, opaskę na nadgarstek i gadżet-niespodziankę.

Pełny program na www.kompas.pl

Strefa twórcza z dawidem KwiatkowSKim - Vi edYcja zimowawiek: 12-20 lat

 ZAKWATEROWANIE:  Kompleks Wypoczynkowo-Szkoleniowy  
  Wiatraki na Mazurach
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, pakiet 
Kwiatonators, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu, galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1899 zł 
26.01 - 01.02.2020 1899 zł 
16.02 - 22.02.2020 1899 zł
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zimOwy obóz aKtOrSki

  PROGRAM:
BUDOWANIE ZESPOŁU. Mocny zespół aktorski to klucz do sukcesu w podejmo-
waniu scenicznych wyzwań. Zapraszamy na zajęcia team building, ćwiczenia 
rozwijające wyobraźnię oraz niezwykle cenne gry i zabawy integracyjne.

ZADANIA AKTORSKIE. Przed nami solidny warsztat aktorski oparty na świado-
mości ciała, gestu i słowa. Poznaj techniki aktorskie, sposoby wyrażania emocji 
i budowania roli, a także ćwiczenie pamięci emocjonalnej.

DYKCJA I EMISJA GŁOSU. Warsztaty z emisji to nauka prawidłowego oddycha-
nia, kontrolowania głosu, jego brzmienia i głośności. 

RUCH. Będziemy rozwijać świadomość ruchu poprzez trening fizyczny. Poznamy 
zasady poruszania się na scenie, podstawy plastyki ruchu i pantomimy.

IMPROWIZACJE AKTORSKIE. Gry improwizacyjne w parach lub grupach, tworze-
nie improwizowanych etiud z kilkoma założeniami, improwizowanie na wesoło, 
improwizowanie do muzyki.

PRACA Z TEKSTEM. Tekst pisany prozą i wierszem, sposoby podawania tekstu, 
pisanie monologów, interpretacja, analiza i rytmizacja tekstu, zadania aktorskie 
oparte na fragmentach tekstu literackiego.

PLANETA TEATR. Podstawowe terminy związane ze sztuką teatralną, analiza 
przedstawień połączona z warsztatem krytycznym, ciekawostki o najnowszych 
trendach we współczesnym teatrze, spektaklach i reżyserach, których nie wypa-
da nie znać oraz procesie produkcji przedstawień w teatrach zawodowych.

ZIMOWA STREFA ROZRYWKI. Wieczór filmowy, konkursy i turnieje, przebojowe 
karaoke, obozowe InterTalent, Noc Artystów, team building, dyskoteka przebie-
rana.

POKAZ FINAŁOWY. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów zimowych będzie 
pokaz finałowy. Na naszej obozowej scenie zaprezentują się wszyscy młodzi ar-
tyści. W programie: prezentacje multimedialne, filmy, pokazy taneczne, koncerty, 
spektakle i wystawy.

Pełny program na www.kompas.pl

 ZAKWATEROWANIE:  Wisła – Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

 TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1349 zł 
16.02 - 22.02.2020 1349 zł

wiek: 13-19 lat
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  PROGRAM:
ABC FOTOGRAFII. Elementy fotografii analogowej, camera obscura, zalety i pu-
łapki fotografii cyfrowej, wybrani artyści, prestiżowe wystawy, nauka malowania 
światłem, animacja poklatkowa.

KOMPOZYCJA. Szkolenia teoretyczne, szereg praktycznych wprawek, a także 
ćwiczenia w kompozycji zamkniętej i otwartej.

TECHNICZNE ASPEKTY FOTOGRAFII. Naucz się robić zdjęcia w ruchu, dobrze  
wykorzystywać światło naturalne i sztuczne, zobacz do czego przydaje się statyw.

ZADANIA FOTOGRAFICZNE. Wykonamy m.in. portret, krajobraz, fotomontaż,  
fotografię makro, modową i reklamową.

FOTOREPORTAŻ. Wykonamy fotoreportaż z zajęć obozów wInterkamp, a także 
fotoreportaż zimowy z górskiej wędrówki po Beskidach. 

SESJE FOTOGRAFICZNE. Poznaj zasady współpracy z modelem, właściwego 
użycia blendy, softboxu. Dowiedz się, jak eksponować interesujące szczegóły 
kadru i budować odpowiedni nastrój.

PLENERY. Będziemy fotografować przyrodę, ludzi, niezwykłe góry zimą, szukać 
niezwykłości w rzeczywistości.

KOMPUTEROWA EDYCJA ZDJĘĆ. Przygotowywanie zdjęć do obróbki cyfrowej, 
obsługa popularnych programów edytorskich, drukowanie na papierze fotogra-
ficznym, sposoby publikacji zdjęć w sieci.

PROJEKTY FOTOGRAFICZNE. Chcesz zrobić autorski kolaż najlepszych swoich 
zdjęć? Masz pomysł na zabawną animację poklatkową? Prace zaprezentujemy 
na wystawie finałowej.

ZIMOWA STREFA ROZRYWKI. Wieczór filmowy, konkursy i turnieje, przebojowe 
karaoke, obozowe InterTalent, Noc Artystów, team building, dyskoteka przebierana.

POKAZ FINAŁOWY. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów zimowych będzie 
pokaz finałowy. Na naszej obozowej scenie zaprezentują się wszyscy młodzi  
artyści. W programie: prezentacje multimedialne, filmy, pokazy taneczne, koncerty, 
spektakle i wystawy.

Pełny program na www.kompas.pl

zimOwy obóz FotOgraficznY

  ZAKWATEROWANIE: Wisła - Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1349 zł 
16.02 - 22.02.2020 1349 zł

wiek: 13-19 lat
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  PROGRAM:
ROZGRZEWKA. Różne warianty rozgrzewek, ćwiczenia wyrabiające elastyczność 
i gibkość przez rozciąganie poszczególnych grup mięśni i ścięgien, ćwiczenia roz-
wijające orientację przestrzenną i pamięć mięśniową, a także elementy stretchingu 
i pilatesu.

TANIEC JAZZOWY. Jazz kochają tancerze-artyści, świetnie sprawdza się on na 
deskach teatru tańca i w telewizyjnych show tanecznych. Od tancerza wymaga 
dużej sprawności fizycznej, bowiem taniec zawiera elementy akrobatyki.

TANIEC NOWOCZESNY. W programie: nauka podstawowych kroków, figur, a także 
autorskie układy oraz choreografie znane z filmów tanecznych i kultowych tele-
dysków.

CHOREOGRAFIA. Zajęcia mające na celu przedstawienie zasad tworzenia układów 
tanecznych, solowych i formacyjnych oraz sposobów efektownego prezentowania 
jej w warunkach scenicznych.

CHARAKTERYZACJA I KOSTIUMY. Na zajęciach poznamy tajniki makijażu sce-
nicznego i doboru kostiumów. Jaki makijaż zrobić, aby był widoczny? Jak kostiu-
my wpływają na całość naszego występu? 

STREFA TANCERZA. W programie: improwizacja taneczna, różne style taneczne, 
ruch sceniczny oraz pokazy najlepszych tancerzy i formacji tanecznych w Polsce 
i na świecie.

ZIMOWA STREFA ROZRYWKI. Wieczór filmowy, konkursy i turnieje, przebojowe 
karaoke, obozowe InterTalent, Noc Artystów, team building, dyskoteka przebierana.

POKAZ FINAŁOWY. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów zimowych będzie 
pokaz finałowy. Na naszej obozowej scenie zaprezentują się wszyscy młodzi  
artyści. W programie: prezentacje multimedialne, filmy, pokazy taneczne, koncerty, 
spektakle i wystawy.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Wisła - Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1349 zł 
16.02 - 22.02.2020 1349 zł

zimOwy obóz TaneczNywiek: 13-19 lat
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  PROGRAM:
EMISJA I IMPOSTACJA GŁOSU. Prawidłowa technika emisji głosu, różne warianty 
rozśpiewek, praca nad brzmieniem głosu i siłą poszczególnych narządów arty-
kulacyjnych, zwiększeniem dźwięczności i nośności głosu, rozszerzenie skali 
głosowej, ekonomia oddechu, ćwiczenia na tekstach mówionych i śpiewanych.

DYKCJA. Zajęcia pomagające usprawnić aparat mowy, a ćwiczenie umiejętności 
synchronizowania pauz oddechowych z tekstem, poprawna artykulacja i akcento-
wanie. Zabawne „łamańce językowe” oraz indywidualne konsultacje z instruktorem.

STYLE MUZYCZNE. Teoria, charakterystyka i przykłady poszczególnych stylów: 
pop, soul, jazz, rock, hip-hop, country, funky, blues, poezja śpiewana, gospel,  
piosenka aktorska i ich najwybitniejsi reprezentanci.

WOKAL INDYWIDUALNY I ZESPOŁOWY. Nauka śpiewania na głosy, a capella, z in-
strumentem oraz z podkładem muzycznym, jak również improwizacja wokalna.

STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE. Ćwiczenia rytmiczne, elementarne zadania 
aktorskie inspirowane muzyką, improwizacje aktorskie, kompendium wiedzy 
o sztuce musicalowej, przegląd efektownych scen najsłynniejszych musicali 
oraz projekcje filmów muzycznych.

RUCH SCENICZNY. Sposoby poruszania się na scenie, istotne elementy kształ-
towania świadomości i prezentacji scenicznej. Wszystko to przyda się przed fi-
nałowym koncertem.

ZIMOWA STREFA ROZRYWKI. Wieczór filmowy, konkursy i turnieje, przebojowe 
karaoke, obozowy InterTalent, Noc Artystów, team building, dyskoteka przebierana.

POKAZ FINAŁOWY. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów zimowych będzie 
pokaz finałowy. Na naszej obozowej scenie zaprezentują się wszyscy młodzi  
artyści. W programie: prezentacje multimedialne, filmy, pokazy taneczne, koncerty, 
spektakle i wystawy.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Wisła - Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1349 zł 
16.02 - 22.02.2020 1349 zł

wiek: 13-19 lat zimOwy obóz wokalnY
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  PROGRAM:
WARSZTATY INSTRUMENTALNE. W małych sekcjach czeka Cię solidny warsztat do-
skonalenia umiejętności gry na gitarze, perkusji lub basie. W programie: różne techniki 
gitarowe (slide, fingering, tapping itp.) i indywidualne konsultacje z instruktorem.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU. Poznaj specjalistyczne terminy, elementy muzyczne 
(melodia, harmonia, rytm, dynamika, forma i barwa dźwięku), interwały, skale, 
akordy, gamy, półtony, ćwiczenia z metronomem.

SCENA. Warsztaty z przygotowywania do występów, nauka pisania rideru tech-
nicznego, wyznaczania zapotrzebowania sprzętowego, praca z mikrofonem 
i wiele rozmów na temat tego jak poradzić sobie z tremą.

TWORZENIE ZESPOŁU. Gdzie szukać ekipy do zespołu? Jak komponować 
materiał? Jak urządzić salę do prób? Nasi instruktorzy opowiedzą o ważnych 
aspektach w tworzeniu i karierze zespołów rockowych.

BAND. Przyszedł czas na stworzenie własnych bandów i intensywne próby.  
Rockowcy będą mogli skomponować własny materiał muzyczny lub zagrają covery 
ulubionych kapel, wymyślą dla siebie nazwę i image. 

JAM SESSION. To cenne doświadczenie dla każdego młodego muzyka. Do jam 
session opracujemy utwory z listy standardów. To pozwoli zgrać się na scenie 
z zupełnie nowymi osobami. Potem przyjdzie czas na improwizacje muzyczne 
w klimacie prawdziwego jam session. Do dzieła!

ZIMOWA STREFA ROZRYWKI. Wieczór filmowy, konkursy i turnieje, przebojowe 
karaoke, obozowe InterTalent, Noc Artystów, team building, dyskoteka przebierana.

POKAZ FINAŁOWY. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów zimowych będzie 
pokaz finałowy. Na naszej obozowej scenie zaprezentują się wszyscy młodzi  
artyści. W programie: prezentacje multimedialne, filmy, pokazy taneczne, koncerty, 
spektakle i wystawy.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Wisła - Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1349 zł 
16.02 - 22.02.2020 1349 zł

wiek: 13-19 lat zimOwy obóz RockowY
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  PROGRAM:
ABC GRAFIKI KOMPUTEROWEJ. Szkice, projekty, programy graficzne takie jak 
np. Adobe Photoshop, Illustrator, QuarkXpress, Corel Draw, GIMP, Blender czy 3ds 
Max, programy do tworzenia animacji, aparat cyfrowy, drukarki.

WARSZTAT GRAFIKI TRADYCYJNEJ. Warto poznać przykłady i metody tworze-
nia grafiki zarówno artystycznej, jak i użytkowej. Narysujemy własne ryciny oraz 
stworzymy projekty druków okolicznościowych i plakatów.

2D, 3D. Poznaj tajniki i metody tworzenia animacji płaskich (dwuwymiarowych) 
i trójwymiarowych. Wykorzystaj swoją wiedzę na temat grafiki wektorowej i rastro-
wej, tworzenia grafiki do gier komputerowych, animacji, reklamy czy też efektów 
specjalnych do filmu.

HISTORIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ. Wspólnie zobaczymy najlepsze reklamy, 
fragmenty filmów, nagradzane animacje i projekty najbardziej znanych grafików kom-
puterowych.

ANIMACJA. Uczestnicy stworzą własne ruchome dzieła. Do tworzenia animacji 
poklatkowej z pewnością przydatne będą również własne aparaty fotograficzne.

SAMODZIELNE PROJEKTY. Kiedy zdobędziesz niezbędne umiejętności z zakresu 
tworzenia grafiki komputerowej, możesz śmiało zaprojektować i wykonać swój 
autorski projekt na pokaz finałowy.

DRUK 3D. Ruszymy naszą wyobraźnią przestrzenną i stworzymy własne projekty, 
które będziemy mogli wydrukować na obozowej drukarce 3D!

ZIMOWA STREFA ROZRYWKI. Wieczór filmowy, konkursy i turnieje, przebojowe  
karaoke, obozowe InterTalent, Noc Artystów, team building, dyskoteka przebierana.

POKAZ FINAŁOWY. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów zimowych będzie 
pokaz finałowy. Na naszej obozowej scenie zaprezentują się wszyscy młodzi  
artyści. W programie: prezentacje multimedialne, filmy, pokazy taneczne, koncerty, 
spektakle i wystawy.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Wisła - Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1349 zł 
16.02 - 22.02.2020 1349 zł

wiek: 13-19 lat zimOwy obóz GraFiki kOmputeRowej
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  PROGRAM:
SZTUKI PLASTYCZNE. Podstawowe pojęcia związane z rysunkiem i malarstwem oraz 
wstęp do grafiki warsztatowej jako metody powielania rysunku. Poznaj specyfikę każ-
dej dziedziny, narzędzia, podłoża malarskie, charakterystyczne dzieła i ich twórców.

TECHNIKI RYSUNKOWE. Przeżyj przygodę z rysunkiem poznając różne techniki, 
jak np.  rysunek konturowy czy też szkic światłocieniowy. W programie m.in. stu-
dium martwej natury, szkice postaci ludzkiej i architektury oraz portret.

TECHNIKI MALARSKIE. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób dobrać paletę 
barw i rodzaj farb do podobrazia, jak przygotować płótno przed przystąpieniem 
do malowania oraz jak utrwalić ukończony obraz. 

PRZYGODA Z HISTORIĄ SZTUKI. Na jeden dzień wciel się w rolę słynnego artysty! 
Poznaj jego biografię, przebieg kariery artystycznej, a potem podejmij wyzwanie 
namalowania jednego z jego dzieł.

TWORZENIE ILUSTRACJI. W programie blok zajęć z tworzenia ilustracji do ulu-
bionych książek, wierszy, tekstów piosenek.

WYSTAWA. Młodzi artyści będą mogli zaprezentować wybór swoich prac przy-
gotowując niepowtarzalną wystawę. W galerii znajdą się autorskie cykle prac 
złożone ze szkiców, rysunków studyjnych, obrazów, ilustracji.

ZIMOWA STREFA ROZRYWKI. Wieczór filmowy, konkursy i turnieje, przebojowe  
karaoke, obozowe InterTalent, Noc Artystów, team building, dyskoteka przebierana.

POKAZ FINAŁOWY. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów zimowych będzie 
pokaz finałowy. Na naszej obozowej scenie zaprezentują się wszyscy młodzi  
artyści. W programie: prezentacje multimedialne, filmy, pokazy taneczne, koncerty, 
spektakle i wystawy.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Wisła - Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1349 zł 
16.02 - 22.02.2020 1349 zł

wiek: 13-19 lat zimOwy obóz malarSko - rySunkowY

13



  PROGRAM:
WARSZTATY KOMIKSU. Nauczymy się trudnej sztuki dobierania kadru tak, aby 
komiks był ciekawy i dynamiczny. Stworzymy oryginalne i ciekawe historie 
z własnymi bohaterami.

PISMO I MOWA JAPOŃSKA. Czyli minikurs kaligrafii (sho-do) oraz podstawy alfa-
betów japońskich. Uczestnicy dowiedzą się, jak z normalnych obrazków tworzyły 
się znaki kanji (jeden znak – jedna idea) oraz poznają sposób pisania i czytania 
japońskich słów.

WARSZTATY SZTUKI I KULTURY JAPOŃSKIEJ. Poznamy też ciekawe obyczaje 
i święta, zasady tworzenia origami, elementy sztuki i kultury tradycyjnej oraz 
popkulturowe trendy nowoczesnej Japonii.

KUCHNIA JAPOŃSKA. Poznamy tajniki japońskiej kuchni – jak zrobić japoński 
fast food? Przed nami warsztaty robienia sushi i chanoyu, czyli ceremonia pa-
rzenia herbaty. 

COSPLAY. Wyrazista kreacja, szczypta pikanterii, umiejętne wcielenie się w rolę… 
Cosplay to okazja na przeistaczanie się w ulubioną postać z mangi, anime bądź 
ukochanej gry. Efekty cosplay’u zostaną uwiecznione podczas pamiątkowej se-
sji fotograficznej!

WYJĄTKOWY MOTYW PRZEWODNI. Każdy sensei ma inne doświadczenia, pasje 
i ulubione tematy, dlatego każdy obóz ma wyjątkowy motyw przewodni. Przeko-
naj się, jaką niespodziankę przygotowaliśmy dla Ciebie tym razem!

ZIMOWA STREFA ROZRYWKI. Wieczór filmowy, konkursy i turnieje, przebojowe  
karaoke, obozowe InterTalent, Noc Artystów, team building, dyskoteka przebierana.

POKAZ FINAŁOWY. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów zimowych będzie 
pokaz finałowy. Na naszej obozowej scenie zaprezentują się wszyscy młodzi  
artyści. W programie: prezentacje multimedialne, filmy, pokazy taneczne, koncerty, 
spektakle i wystawy.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Wisła - Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1349 zł 
16.02 - 22.02.2020 1349 zł

wiek: 13-19 lat zimOwa japońska pRzyGoda z maNgą
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  PROGRAM:
PROGRAM PRZYGODOWY
• team building, czyli gry, zabawy i zadania integrujące grupę
• elementy survivalu – rozpalanie ogniska, tropienie po śladach, budowanie szałasów
• orienteering i terenoznawstwo, czyli nauka posługiwania się kompasem i mapą, 

wyznaczanie kierunków, orientacja w terenie, szkicowanie map terenu i nauka 
znaków topograficznych

• piesze spacerki górskie - wypad na punkt widokowy na Trzech Kopcach Wiślańskich 
 
ZAJĘCIA KULINARNE
• ABC młodego kucharza, czyli co trzeba wiedzieć o gotowaniu, pieczeniu,  

duszeniu i smażeniu
• potęga witamin, czyli sałatki, koktajle i zdrowe przekąski
• słodki kącik – desery, musy, ciasta i ciasteczka na specjalne okazje
• piramida żywności, zasady prawidłowo skomponowanej diety
• tajniki regionalnej kuchni góralskiej
• tworzenie książki z ulubionymi przepisami
• konkurs młodych mistrzów kuchni na wesoło

ZIMOWA STREFA ROZRYWKI
• bitwy śnieżne
• wieczór filmowy
• konkursy i turnieje
• przebojowe karaoke
• obozoweInterTalent
• Noc Artystów, czyli wieczór inspiracji
• team building, gry i zabawy integracyjne

• dyskoteka przebierana z motywem przewodnim
• kąpiele w Parku Wodnym Tropikana w Hotelu Gołębiewski
• udział w pokazie finałowym obozów wInterkamp

POKAZ FINAŁOWY. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów zimowych będzie 
pokaz finałowy. Na naszej obozowej scenie zaprezentują się wszyscy młodzi ar-
tyści. W programie: prezentacje multimedialne, filmy, pokazy taneczne, koncerty, 
spektakle i wystawy.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Wisła - Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1249 zł 
16.02 - 22.02.2020 1249 zł

wiek: 7-12 lat zimOwa PrzyGODa z GotOwaNiem
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  PROGRAM:
Zapraszamy na najlepsze twórcze ferie dla najmłodszych! wInterkamp Junior 
proponuje obóz warsztatowy rozwijający zainteresowania aktorskie, muzyczne 
i taneczne. Urozmaicony program i profesjonalna kadra gwarantują dobrą zaba-
wę i niezapomniane chwile w gronie artystycznych dusz!

WARSZTATY TEATRALNE
• ABC młodego aktora, czyli kto jest kim w teatrze, co to jest rola i jak się do niej 

przygotować
• teatralne rozgrzewki i budowanie zespołu, czyli jak się poznać, by tworzyć zgraną 

ekipę
• elementarne zadania aktorskie, ćwiczenia na wyobraźnię, budowanie postaci
• improwizacje i krótkie etiudy teatralne
• scenografia, maska i kostium – plastyczne wprawki do minispektaklu finało-

wego
• praca z tekstem, dykcja, zabawne łamańce językowe i indywidualne konsulta-

cje
• magia teatru, czyli aktor w próbach, produkcja przedstawienia teatralnego 

w praktyce

WARSZTATY TANECZNE
• różne warianty rozgrzewek
• zajęcia rytmiczne i umuzykalniające
• hip-hop, latino, jazz – poznaj różne techniki i style taneczne, czyli nauka wybra-

nych kroków, figur i układów tanecznych
• przygotowanie choreografii finałowej

ZAJĘCIA MUZYCZNE
• podstawy emisji głosu i zajęcia oddechowe
• śpiewać każdy może... czyli przegląd ulubionych piosenek

• opracowania wybranych piosenek z podziałem na głosy, a capella, z instrumen-
tem oraz z podkładem muzycznym

• muzyczne kino, czyli projekcja wybranego musicalu dla dzieci

ZIMOWA STREFA ROZRYWKI. Bitwy śnieżne, wieczór filmowy, konkursy i turnieje, 
przebojowe karaoke, obozowe InterTalent, Noc Artystów, team building, dyskote-
ka przebierana.

POKAZ FINAŁOWY. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów zimowych będzie 
pokaz finałowy. Na naszej obozowej scenie zaprezentują się wszyscy młodzi ar-
tyści. W programie: prezentacje multimedialne, filmy, pokazy taneczne, koncerty, 
spektakle i wystawy.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Wisła - Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1249 zł 
16.02 - 22.02.2020 1249 zł

wiek: 7-12 lat wiNteRKamP Junior – teatr & taNiec & muzyka
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  PROGRAM:
Na ferie pełne emocji zapraszamy najmłodszych pasjonatów robotów, kompute-
rów, gier i konsoli. Łączymy przyjemne z pożytecznym! Rodziców zapewniamy 
o odpowiedzialnym doborze gier oraz kontrolowaniu czasu spędzanego przed  
komputerem.

W KRAINIE ROBOTÓW
• Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstrorms EV3 Home – poznaj lepiej potęgę 

robotów
• ABC robotyki dla każdego
• budowanie i programowanie robotów
• zadania specjalne: walki robotów, prezentacje umiejętności oraz wyjątkowe 

misje robotów
• ozoboty - małe roboty potrafiące rozpoznawać kolory i samodzielnie się poru-

szać

MÓJ PRZYJACIEL KOMPUTER
• Scratch – poznaj możliwości wizualnego języka programowania, ogarniaj lepiej 

informatykę, twórz samodzielnie własne gry komputerowe!
• RPG Maker – naucz się tworzyć fabularne gry komputerowe
• elementy grafiki komputerowej

GRAMY W GRY!
• prezentacja i wspólne testowanie ulubionych gier
• turnieje gier sportowych i fabularnych na konsolach PS2, PS3 i PS4
• planszówki i karcianki – poznaj największe hity znane na całym świecie i daj 

się im porwać
• gry sieciowe, czyli chwila relaksu w gronie pasjonatów i prawdziwych gamerów

ZIMOWA STREFA ROZRYWKI. Bitwy śnieżne, wieczór filmowy, konkursy i turnieje, 
przebojowe karaoke, obozowe InterTalent, Noc Artystów, team building, dyskote-
ka przebierana.

POKAZ FINAŁOWY. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów zimowych będzie 
pokaz finałowy. Na naszej obozowej scenie zaprezentują się wszyscy młodzi ar-
tyści. W programie: prezentacje multimedialne, filmy, pokazy taneczne, koncerty, 
spektakle i wystawy.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Wisła - Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1249 zł 
16.02 - 22.02.2020 1249 zł

wiek: 7-12 lat wiNteRKamP Junior – grY & robotY & KomPuTerY
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  PROGRAM:
wInterkamp Junior zaprasza na twórcze ferie dla najmłodszych artystycznych 
dusz. Czekają na Was liczne warsztaty, nowe koleżanki i koledzy oraz masa po-
zytywnej energii, zabawy i emocji. Pędzle, kredki, aparaty w dłoń i... działamy!

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
• ABC fotografii cyfrowej, czyli wszystko, co powinien wiedzieć młody fotograf
• superporadnik robienia dobrych zdjęć – odkryj tajniki Twojego aparatu
• i Ty możesz zostać fotoreporterem – sztuka tworzenia fotoreportażu
• cyfrowa edycja zdjęć, czyli jak korzystać z pomocnych programów graficznych
• zimowe plenery fotograficzne: fotografia krajobrazu, a w roli głównej GÓRY!
• wieczorne malowanie światłem
• fotograficzne zadania specjalne: portret przyjaciela, foto-pocztówka z Wisły, 

przygoda z asymetrią, fotomontaż, black & white, zimowy kolaż
• sesja zdjęciowa z wykorzystaniem farb UV
• konkursy fotograficzne
• tematyczne sesje zdjęciowe na wesoło (w plenerze i w studio)

WARSZTATY PLASTYCZNE
• rysunek, rzeźba, malarstwo – przegląd ulubionych sztuk plastycznych
• total handmade, czyli tworzymy autorskie dzieła sztuki: ramki na zdjęcia, ma-

skotki, fotopamiętniki, piórniki, lampiony... i co nam do głowy przyjdzie!
• biżuteria artystyczna – bransoletki, kolczyki, wisiorki, wykonywane różnymi 

technikami
• finałowa galeria sztuki – na koniec obozu zaprezentujemy nasze najlepsze prace 

na wystawie

ZIMOWA STREFA ROZRYWKI. Bitwy śnieżne, wieczór filmowy, konkursy i turnieje, 
przebojowe karaoke, obozowe InterTalent, Noc Artystów, team building, dyskote-
ka przebierana.

POKAZ FINAŁOWY. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów zimowych będzie 
pokaz finałowy. Na naszej obozowej scenie zaprezentują się wszyscy młodzi  
artyści. W programie: prezentacje multimedialne, filmy, pokazy taneczne, koncerty, 
spektakle i wystawy.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Wisła - Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1249 zł 
16.02 - 22.02.2020 1249 zł

wiek: 7-12 lat wiNteRKamP Junior – PlastYKa & foToGRafia
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dwie grupy wiekowe: 7-12 lat, 13-18 lat OBóz piłKa nożna & gaminG bY junaJted

  PROGRAM: 
Zapraszamy na sprawdzony już latem obóz dla fanów FIFY, gier i znanego  
youtubera – Oskara Junajted Siwiec, specjalizującego się w e-sporcie, Mistrza 
Polski FIFA!

OSKAR JUNAJTED SIWIEC - Mistrz Polski FIFA 2015, Uczestnik wielu turniejów na 
świecie m.in.  w Las Vegas czy w Londynie. Jeden z najpopularniejszych youtuberów 
nagrywających FIFĘ. Junajted na co dzień nagrywa gameplay’e i challenge. Jego 
kanał na YT ma w tej chwili 497 785 subskrypcji.

GAMEPLAY ZONE. Wszystko o grach, najlepszych graczach, konsolach, turnie-
jach i sprzęcie, warsztaty produkcji filmowej i montażu materiałów na YT, tajniki 
streakingu, pokaz treningu e-sportowca, szkolenie z Mistrzem, spotkanie konfe-
rencyjne i wspólne turnieje z Junajtedem.
 
UWAGA! W programie również zajęcia z Gościem Specjalnym! LisekHD - Vice-Mistrz 
Polski FIFA, Mistrz Polskiej Ekstraklasy FIFA 17, zwycięzca wielu turniejów w Polsce. 
Aktualnie na kanale YT ma 213 672 subskrypcji
 
SPORT ZONE
PIŁKA NOŻNA. Treningi piłkarskie pod okiem wykwalifikowanego trenera. Ćwi-
czenie elementów taktyki i doskonalenie umiejętności technicznych. 
DRUŻYNA. Nauka pracy w zespole oraz zachowanie zasady fair play.
STREFA KIBICA. Jaka drużyna jest aktualnym mistrzem świata w piłce nożnej? 
Kto prowadzi reprezentację Polski? W ramach rozpalenia emocji czeka Cię wielki 
quiz prawdziwego kibica!
ALEJA GWIAZD PIŁKI NOŻNEJ. Poznamy sylwetki najsłynniejszych piłkarzy, 
prześledzimy ich życiorysy.
 

FUN & CHILL. Aquapark Tropikana w Hotelu Gołębiewski (dla chętnych), snowtubing, 
spacerki górskie i bitwy śnieżne, pamiątkowa sesja zdjęciowa z Junajtedem, najpo-
pularniejsze gry planszowe i karciane.
 
SPRZĘT
Na obozie będziecie korzystać z konsoli Xbox One oraz Playstation 4, a także 
profesjonalnego nagłośnienia i projektorów. 

Przez cały obóz prowadzona będzie Wielka Liga w FIFA20 dla wszystkich 
Uczestników. Na koniec odbędzie się wielki finał, a najlepsi gracze  powalczą 
o FOTELE GAMINGOWE!
Oficjalnym sponsorem nagród jest DIABLO Chairs.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE:  Wisła – Hotel Krokus oraz 
   Ustroń - Centrum Wypoczynkowo
   - Szkoleniowe GWAREK
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację bardzo 
aktywnego programu, opiekę kadry i instruktorów, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu i galerii najlepszych zdjęć (29,90 zł).

  TERMINY I CENY:
19.01 - 25.01.2020 1599 zł - Wisła Krokus 
09.02 - 15.02.2020 1699 zł - Ustroń Gwarek   
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  PROGRAM:
SALON GIER. Zapraszamy na niezapomniane turnieje gier na konsolach PS3 
i PS4! Ponadto koniecznie musisz poznać kultowe gry planszowe i karciane. Wy-
grałeś kiedyś Jungle Speed? A może masz ochotę poznać Carcassonne?

SNOWTUBING. Jedną z niezapomnianym atrakcji stacji narciarskiej Murzaichle-Ski 
jest snowtubing. Będziemy mieli okazję poszaleć zjeżdżając oponami/dętkami po 
przygotowanym, śnieżnym torze.  

OZOBOTY - POTĘGA ROBOTYKI (NOWOŚĆ!) Poznaj Ozoboty, czyli małe roboty 
potrafiące rozpoznawać kolory i samodzielnie się poruszać. Tylko korzystając 
z kartki papieru i mazaków wydamy robotom polecenia, aby mogły wykonywać 
różnorodne zadania.

ZIMOWA SZKOŁA SURVIVALU. Poznamy tajniki szkoły przetrwania zimą – zarów-
no w teorii, jak i w praktyce. Postaramy się odpowiedzieć na pytania: jak poradzić 
sobie w trudnych warunkach? Jak rozpalić ognisko bez pomocy zapałek? Z czego 
zbudować szałas i jak zabezpieczyć żywność przed zwierzętami?

KINO PRZYGODOWE. Amerykańskie filmy przygodowe, western, science fiction – 
to absolutny kanon kina młodego mężczyzny. Warto poznać takich bohaterów jak 
Harry Potter, Winnetou, Superman, Indiana Jones czy Han Solo.

WARSZTAT SAMOCHODOWY. Na zajęciach będziemy mieli okazję pogadać o naj-
ciekawszych, najnowocześniejszych i najdziwniejszych samochodach, obejrzymy 
emocjonujące wyścigi Formuły 1, a także stworzymy własne projekty wymarzone-
go samochodu.

GÓRY GÓRĄ! Najpierw pogadamy o bezpieczeństwie w górach i spektakularnych 
akcjach TOPR-u, a potem z mapą w ręku zaplanujemy trasę naszego trekkingu. 
Na rozgrzewkę wyruszymy na spacer Drogą pod Reglami, potem wybierzemy się 
pod Wielką Krokiew.

BIAŁE SZALEŃSTWO. Proponujemy cykl szaleństw na świeżym powietrzu. W pro-
gramie zawody w zjeżdżaniu na „byle czym” i „jabłuszkach”, zimowa olimpiada na 
wesoło oraz bitwy śnieżne.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE:  Murzasichle - OWR Krywań

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1299 zł 
09.02 - 15.02.2020 1299 zł

wiek: 7-13 lat GórSkie zimowiskO dla chłopców
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  PROGRAM:
SKARBIEC BŁYSKOTEK. Będziemy projektować i tworzyć własną kolekcję biżute-
rii z filcu, muliny, drewnianych i szklanych koralików, specjalnych żyłek i rzemy-
ków, masy solnej oraz modeliny.

TAŃCZ, TAŃCZ, TAŃCZ. Poznamy wiele ciekawych figur, kroków i układów ta-
necznych – pojawi się odrobina zumby, hip-hopu, a nawet tańców latynoamery-
kańskich. Zatańczymy proste choreografie.

BABSKI WIECZÓR ZE SŁODKĄ NIESPODZIANKĄ. Pogadanki o ulubionych książ-
kach, serialach, filmach i ich bohaterach, czytanie ulubionych fragmentów ksią-
żek, krótka lekcja pisania poezji i zabawnych tekstów piosenek.

SNOWTUBING. Jedną z niezapomnianym atrakcji stacji narciarskiej Murzaichle-
-Ski jest snowtubing. Będziemy mieli okazję poszaleć zjeżdżając oponami/dętka-
mi po przygotowanym, śnieżnym torze. 

SESJA FOTOGRAFICZNA. Stworzymy ciekawe charakteryzacje i zwariowane fryzury, 
a efekty wyjątkowych metamorfoz uwiecznimy podczas pamiątkowej sesji zdjęciowej.

ZDROWE ODŻYWIANIE. Poznamy piramidę zdrowego odżywania i same ułożymy 
idealny jadłospis dla zdrowia i urody. Skomponujemy super witaminową sałatkę.

ZAGADKA SZPIEGOWSKA. Do rozwiązania zagadka. Zaczniemy od małego 
śledztwa. Przyda się czujność, dociekliwość i bystre oko. Ciągłe zadawanie pytań 
z pewnością doprowadzi do szczęśliwego finału.

ZIMOWY PLENER ARTYSTYCZNY. Będziemy rysować ośnieżone góry, zabawne 
komiksy o superbohaterkach, szkicować tatrzańską architekturę, a nawet kary-
katury ulubionych piosenkarek i aktorek.

GÓRY GÓRĄ! Najpierw pogadamy o bezpieczeństwie w górach i spektakularnych 
akcjach TOPR-u, a potem z mapą w ręku zaplanujemy trasę naszego trekkingu.

PONADTO W PROGRAMIE:
• dyskoteka przebierana
• gry i zabawy integracyjne
• zawody w zjeżdżaniu na „jabłuszkach”
• zimowa olimpiada na wesoło
• wieczór góralski z legendami, śpiewem i oscypkiem 

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE:  Murzasichle - OWR Krywań

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1299 zł 
09.02 - 15.02.2020 1299 zł

wiek: 7-13 lat GórSkie zimowiskO dla dziewczyneK 
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  PROGRAM:
SALON GIER. Zapraszamy na ekscytujące turnieje gier na konsolach PS3 i PS4! 
Ponadto koniecznie musisz poznać kultowe gry planszowe i karciane. Wygrałeś 
kiedyś JungleSpeed? A może masz ochotę poznać Carcassonne?

OZOBOTY - POTĘGA ROBOTYKI (NOWOŚĆ!) Poznaj Ozoboty, czyli małe roboty 
potrafiące rozpoznawać kolory i samodzielnie się poruszać. Tylko korzystając 
z kartki papieru i mazaków wydamy robotom polecenia, aby mogły wykonywać 
różnorodne zadania.

QUAD START. Przejażdżka na quadzie spalinowym! Po krótkim zapoznaniu trzeba 
będzie pokonać tor z zadaniami specjalnymi: slalom, próba precyzji prowadzenia 
i ruszanie na czas.

ZIMOWA SZKOŁA SURVIVALU. Poznamy tajniki szkoły przetrwania zimą – zarów-
no w teorii, jak i w praktyce. Podczas zajęć postaramy się odpowiedzieć na pytania: 
jak poradzić sobie w trudnych warunkach? Jak rozpalić ognisko bez pomocy za-
pałek? Z czego zbudować szałas i jak zabezpieczyć żywność przed zwierzętami?

KINO PRZYGODOWE. Amerykańskie filmy przygodowe, western, science fiction – 
to absolutny kanon kina młodego mężczyzny. Warto poznać takich bohaterów jak 
Harry Potter, Winnetou, Superman, Indiana Jones czy Han Solo.

WARSZTAT SAMOCHODOWY. W programie: przegląd supersamochodów, poga-
wędka na temat nowinek ze świata motoryzacji, rysunek techniczny, projektowa-
nie wymarzonego modelu, a także konkurs z nagrodami.

ZAJĘCIA LINOWE. Uczestnicy będą pokonywać mosty linowe i spróbują wcho-
dzenia po drabince alpinistycznej.

STREFA REGENERACJI. Wybierzemy się do Aqua Centrum w Kościerzynie. Do 
dyspozycji: basen sportowy, rekreacyjny, jacuzzi, masaże podwodne, bicze i pa-
rasole wodne oraz zjeżdżalnie.

BIAŁE SZALEŃSTWO. Proponujemy cykl szaleństw na świeżym powietrzu. W pro-
gramie zawody w zjeżdżaniu na „byle czym” i „jabłuszkach”, zimowa olimpiada na 
wesoło oraz bitwy śnieżne.

Pełny program na www.kompas.pl

   ZAKWATEROWANIE: Drzewina na Kaszubach 
   – Przystanek Drzewina

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1199 zł 
19.01 - 25.01.2020 1199 zł 
26.01 - 01.02.2020 1199 zł 

02.02 - 08.02.2020 1199 zł 
09.02 - 15.02.2020 1199 zł 
16.02 - 22.02.2020 1199 zł

wiek: 6-13 lat zimOwiSKo Dla chłopców
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  PROGRAM:
SKARBIEC BŁYSKOTEK. W naszej obozowej pracowni rękodzieła artystycznego 
powstaną unikatowe bransoletki, kolczyki, broszki, pierścionki oraz wisiorki.

TAŃCZ, TAŃCZ, TAŃCZ. Poznamy wiele ciekawych figur, kroków i układów 
tanecznych – pojawi się odrobina zumby, hip-hopu, a nawet tańców latyno-
amerykańskich.

BABSKI WIECZÓR ZE SŁODKĄ NIESPODZIANKĄ. Pogadanki o ulubionych książ-
kach, serialach, filmach i ich bohaterach, czytanie ulubionych fragmentów ksią-
żek, krótka lekcja pisania poezji i zabawnych tekstów piosenek.

SESJA FOTOGRAFICZNA. Zabawmy się w fotomodelki! Za pomocą farb do twarzy 
stworzymy ciekawe charakteryzacje, a spinki, kolorowe gumeczki, brokat i lakier 
do włosów pomogą wyczarować zwariowane fryzury!

ZDROWE ODŻYWIANIE. Jak jeść zdrowo i smacznie? To musi wiedzieć każda 
młoda dama. Poznamy piramidę zdrowego odżywania i same ułożymy idealny 
jadłospis dla zdrowia i urody.

ZAJĘCIA LINOWE. Most linowy, wchodzenie po drabince alpinistycznej, zjazdy na 
linie – to będzie prawdziwy test przebojowej dziewczyny.

ZAGADKA SZPIEGOWSKA. Do rozwiązania zagadka. Zaczniemy od małego 
śledztwa. Przyda się czujność, dociekliwość i bystre oko.

ZIMOWY PLENER ARTYSTYCZNY. Będziemy rysować śnieżne krajobrazy, zabawne 
komiksy o superbohaterkach, szkicować kaszubską architekturę, a nawet karykatu-
ry ulubionych piosenkarek i aktorek.

STREFA REGENERACJI. Wybierzemy się do Aqua Centrum w Kościerzynie. Do 
dyspozycji: basen sportowy, rekreacyjny, jacuzzi, masaże podwodne, bicze i pa-
rasole wodne oraz zjeżdżalnie.

QUAD START. Przejażdżka na quadzie spalinowym! Po krótkim zapoznaniu trzeba 
będzie pokonać tor z zadaniami specjalnymi: slalom, próba precyzji prowadzenia 
i ruszanie na czas.

PONADTO W PROGRAMIE. Dyskoteka przebierana, gry i zabawy integracyjne, za-
wody w zjeżdżaniu na „jabłuszkach”, zimowa olimpiada na wesoło.

Pełny program na www.kompas.pl

  TERMINY I CENY: 
12.01 - 18.01.2020 1199 zł 
19.01 - 25.01.2020 1199 zł 
26.01 - 01.02.2020 1199 zł 

02.02 - 08.02.2020 1199 zł 
09.02 - 15.02.2020 1199 zł 
16.02 - 22.02.2020 1199 zł

   ZAKWATEROWANIE: Drzewina na Kaszubach 
   – Przystanek Drzewina

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

wiek: 6-13 lat zimOwiSKo Dla dziewczYnek 
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  PROGRAM:
LEGO CITY. W czasie całego obozu Uczestnicy będą tworzyli wielką makietę mia-
sta Lego. Będziemy budować domy, drogi, pojazdy. Na niespodziewane sytuacje, 
Uczestnicy będą musieli reagować rozbudowując lub przebudowując fragmenty 
tworzonego Lego Miasta.

GRY PLANSZOWE. W ramach rozrywki pogramy w gry planszowe wykonane z klo-
cków Lego, takie jak Lego Star Wars Battle of Hoth, Lego Pirate Code czy Lego Hobbit.

LEGO STAR WARS. Uczestnicy stoczą bitwę pomiędzy siłami dobra i zła, ale naj-
pierw zaczną od złożenia imponujących zestawów Sokół Millenium (składający 
się z ponad 1300 klocków!) oraz Niszczyciel Imperium.

FILMY. Na obozie nie zabraknie filmów z ludzikami Lego w roli głównej, czyli zna-
nej serii Lego Ninjago: Mistrzowie spinjitzu.

KONKURSY. W małych zespołach, przeprowadzimy konkurs na najbardziej pomy-
słową konstrukcję. Liczyć się będzie zaangażowanie, ilość włożonej pracy oraz 
zgranie zespołu.

TERENOWA GRA FABULARNA. Uczestnicy wezmą udział w naszej autorskiej grze 
fabularnej, będącej połączeniem podchodów i gry miejskiej. Postarają się zdobyć 
poszczególne elementy łamigłówki oraz instrukcji.

QUAD START. Każdy będzie mógł spróbować przejażdżki na quadzie spalino-
wym, specjalnie dostosowanym dla najmłodszych. Przed Wami tor z zadaniami 
specjalnymi: slalom, próba precyzji prowadzenia i ruszanie na czas.

ZAJĘCIA LINOWE. Pokonamy mosty linowe i wejdziemy po drabince alpinistycz-
nej. Posłuchamy rad instruktorów i nauczymy się podstawowych węzłów.

STREFA REGENERACJI. Wybierzemy się do Aqua Centrum w Kościerzynie. To 
najnowocześniejszy kompleks sportowo-rekreacyjny na Kaszubach. Do dyspo-
zycji: basen sportowy, rekreacyjny, jacuzzi, masaże podwodne, bicze i parasole 
wodne oraz zjeżdżalnie.

BIAŁE SZALEŃSTWO. Proponujemy cykl szaleństw na świeżym powietrzu. W pro-
gramie zawody w zjeżdżaniu na „byle czym” i „jabłuszkach”, zimowa olimpiada na 
wesoło oraz bitwy śnieżne.

Pełny program na www.kompas.pl

   ZAKWATEROWANIE: Drzewina na Kaszubach 
   – Przystanek Drzewina

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1199 zł 
19.01 - 25.01.2020 1199 zł 
26.01 - 01.02.2020 1199 zł 

02.02 - 08.02.2020 1199 zł 
09.02 - 15.02.2020 1199 zł 
16.02 - 22.02.2020 1199 zł

wiek: 6-13 lat zimOwy obóz konStruKtOrów leGO
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  PROGRAM:
SZKOŁA MŁODEGO SURVIVALOWCA
• podstawowe techniki szkoły przetrwania
• rozpalanie ognisk
• tajniki meteorologii
• metody zdobywania i zabezpieczania pożywienia
• nauka tropienia zwierząt po śladach
• tajniki kamuflażu i maskowania
• elementy terenoznawstwa i orienteeringu
• rozpoznawanie znaków topograficznych
• nauka czytania i szkicowania map terenu
• sztuka wyznaczania kierunków za pomocą kompasu
• budowanie szałasów
• kuchnia polowa
• śnieżne gry terenowe
• bezpieczeństwo w lesie
• minikurs pierwszej pomocy przedmedycznej
• zimowe ABC w trudnych warunkach
• zajęcia linowe

INTEGRACJA I ZABAWA
• przejażdżki na quadzie spalinowym
• gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu
• śnieżna olimpiada na wesoło
• przebojowa dyskoteka z Uczestnikami innych obozów

• turnieje gier na konsolach PS3 i PS4
• wieczorne maratony filmów przygodowych
• zimowe opowieści
• zawody w zjeżdżaniu na „jabłuszkach”
• team building
• wyjazd do Aqua Centrum w Kościerzynie

Pełny program na www.kompas.pl

   ZAKWATEROWANIE: Drzewina na Kaszubach 
   – Przystanek Drzewina

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1199 zł 
19.01 - 25.01.2020 1199 zł 
26.01 - 01.02.2020 1199 zł 

02.02 - 08.02.2020 1199 zł 
09.02 - 15.02.2020 1199 zł 
16.02 - 22.02.2020 1199 zł

wiek: 6-13 lat zimOwa Kolonia z elementami suRVivalu

25



   ZAKWATEROWANIE: Drzewina na Kaszubach 
   – Przystanek Drzewina

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  PROGRAM:
SŁODKO I MIŁO. Poznamy sekrety przyrządzania pysznego kakao i czekolady do 
picia, idealnych na długie zimowe wieczory. Upieczemy też przepyszne, sycące 
muffiny z ulubionym nadzieniem.

ZIMOWY NIEZBĘDNIK KULINARNY. Na palenisku w fińskim namiocie kota przy-
rządzimy duszonki. Spróbujemy zrobić także zupę krem z ulubionych warzyw 
– przekonasz się, że jest to prosty i smaczny sposób na zimowy obiad.

EKO SMAKOŁYKI. Jedliście kiedyś czipsy z pokrzywy czy jarmużu? Nauczycie 
się także suszyć owoce, np. banany czy jabłka, aby zawsze mieć pod ręką zdrową 
i smaczną przekąskę.

DESEROWE LOVE. Zrobimy dwa najpyszniejsze desery zimowe. Pieczone jabłka z mio-
dem i orzechami zachwycą swoim słodko-kwaśnym smakiem i obłędnym zapachem. 
Poznamy też różne przyprawy korzenne, dzięki którym zrobimy pyszne pierniki.

URODZINOWE PARTY. Zaplanujemy menu, zadbamy o mnóstwo smakołyków do wy-
picia i zjedzenia: lemoniadę, ciasteczka, sałatkę, kanapki, koreczki, mleczne szejki.

FILMOWE WARIACJE NA TEMAT. Jednego wieczoru zobaczymy animowany 
film Ratatuj – o dzielnym szczurze, który chciał zostać wielkim kucharzem.

STREFA REGENERACJI. Wybierzemy się do Aqua Centrum w Kościerzynie. Do dys-
pozycji: basen sportowy, rekreacyjny, jacuzzi, masaże podwodne, bicze i parasole 
wodne oraz zjeżdżalnie.

QUAD START. Przejażdżka na quadzie spalinowym! Po krótkim zapoznaniu trze-

ba będzie pokonać tor z zadaniami specjalnymi: slalom, próba precyzji prowadze-
nia i ruszanie na czas.

ZAJĘCIA LINOWE. Uczestnicy będą pokonywać mosty linowe i spróbują wcho-
dzenia po drabince alpinistycznej. Posłuchają rad instruktorów i nauczą się 
podstawowych węzłów.

BIAŁE SZALEŃSTWO. Proponujemy cykl szaleństw na świeżym powietrzu. W pro-
gramie zawody w zjeżdżaniu na „byle czym” i „jabłuszkach”, zimowa olimpiada na 
wesoło oraz bitwy śnieżne.

Pełny program na www.kompas.pl
  

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1199 zł 
19.01 - 25.01.2020 1199 zł 
26.01 - 01.02.2020 1199 zł 

02.02 - 08.02.2020 1199 zł 
09.02 - 15.02.2020 1199 zł 
16.02 - 22.02.2020 1199 zł 

wiek: 6-13 lat zimOwy obóz małeGO kucharza – BoN apPétiT!
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  PROGRAM:
POJEDYNKI NA LASER X. To niesamowita gra high-tech. Blastery mają zasięg 60 
metrów, a kamizelka z czujnikiem zlicza celne strzały.

TURNIEJ GIER VR. NOWOŚĆ – KONSOLE PS4 Z PRZYSTAWKĄ VIRTUAL REALI-
TY. Dzięki goglom VR przeniesiemy się dosłownie w odległe galaktyki, np. w grze 
Super Stardust Ultra!

PS4 I PS3. Kultowe konsole w doborowym gronie zapaleńców to jest to! Gramy 
zarówno single, jak i w trybach sieciowych. Od wyścigów miejskich w Need for 
Speed po najnowszą Fifę 2018.

KANON PRAWDZIWEGO GRACZA. Proponujemy najbardziej popularne planszówki 
wszech czasów. Monopoly, Scrable, Jungle Speed, Carcassonne, Dixit – to tylko 
niektóre nasze pozycje.

TURNIEJE GIER. Oprócz codziennej porcji przeróżnych gier indywidualnych i sie-
ciowych zaplanowaliśmy także cykl turniejów: gier komputerowych i sportowych.

MAGIA KART. Gry karciane uczą myślenia i szybkiego podejmowania decyzji, ale 
służą również do robienia zadziwiających sztuczek, a także wróżenia.

TERENOWA GRA FABULARNA. Uczestnicy postarają się zdobyć poszczegól-
ne elementy łamigłówki oraz instrukcji. Dzięki temu stworzą klucz do otwarcia 
skarbca i odkrycia tajemnicy zaginionych klocków.

QUAD START. Każdy będzie mógł spróbować przejażdżki na quadzie spalino-
wym, specjalnie dostosowanym dla najmłodszych. Czeka nas tor z zadaniami 
specjalnymi: slalom, próba precyzji prowadzenia i ruszanie na czas.

ZAJĘCIA LINOWE. Uczestnicy będą pokonywać mosty linowe i spróbują wcho-
dzenia po drabince alpinistycznej. Posłuchają rad instruktorów i nauczą się 
podstawowych węzłów.

STREFA REGENERACJI. Wybierzemy się do Aqua Centrum w Kościerzynie. To 
najnowocześniejszy kompleks sportowo-rekreacyjny na Kaszubach. Do dyspo-
zycji: basen sportowy, rekreacyjny, jacuzzi, masaże podwodne, bicze i parasole 
wodne oraz zjeżdżalnie.

BIAŁE SZALEŃSTWO. Proponujemy cykl szaleństw na świeżym powietrzu. W pro-
gramie zawody w zjeżdżaniu na „byle czym” i „jabłuszkach”, zimowa olimpiada na 
wesoło oraz bitwy śnieżne.

Pełny program na www.kompas.pl

   ZAKWATEROWANIE: Drzewina na Kaszubach 
   – Przystanek Drzewina

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1199 zł 
19.01 - 25.01.2020 1199 zł 
26.01 - 01.02.2020 1199 zł 

02.02 - 08.02.2020 1199 zł 
09.02 - 15.02.2020 1199 zł 
16.02 - 22.02.2020 1199 zł

wiek: 7-13 lat zimOwy obóz cyber Gracza
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  PROGRAM: 
Razem ze Szkołą Jazdy Konnej As Dream zapraszamy na zimowy obóz jeździecki 
w samym sercu Kaszub. Jazdy konne (około 10 godzin w turnusie) uwzględniają 
właściwe wyćwiczenie i udoskonalanie dosiadu oraz prawidłowe stosowanie po-
mocy jeździeckich.

KOMPLEKS STAJENNY ZAWIERA:
• krytą ujeżdżalnię 25*45
• dwa place treningowe
• czworobok konkursowy oraz komplet przeszkód

Nauka jazdy konnej odbywa się w kameralnych grupach treningowych, z podziałem 
na stopień zaawansowania (podział na grupy pierwszego dnia obozu):

GRUPA ŹREBAKÓW – Uczestnicy od podstaw zapoznają się z zasadami jazdy 
konnej i gruntownie oszlifują swoją wiedzę.

GRUPA KUCYKÓW – to grupa dla osób już jeżdżących samodzielnie (stęp, kłus), 
a niegotowych jeszcze na jazdę w grupie zaawansowanej.

GRUPA PEGAZÓW – Uczestnicy na poziomie zaawansowanym - poznawać będą 
tajniki treningu sportowego.

UWAGA: Uczestnicy zakwaterowani będą w obiekcie położonym na terenie stajni. 
Dostęp do koni i stajni będzie praktycznie nieograniczony!
Program praktycznych zajęć jeździeckich wzbogacony będzie o następujące moduły:

1. Rząd i ekwipunek jeździecki.
2. Budowa jeźdźca i konia.
3. Sporty konne – budowanie małego sportowca.
4. Podstawy woltyżerki – gimnastyka na koniu.
5. Żywienie koni.

Na każdym turnusie istnieje możliwość zdania egzaminu na brązową i srebrną od-
znakę jeździecką – dopłata 250 zł i zdania egzaminu na odznakę Jeżdżę Konno – 
dopłata 90 zł.

UWAGA! Uprzedniej weryfikacji umiejętności młodego jeźdźca i podjęcia decyzji 
o dopuszczeniu go do egzaminu dokonuje doświadczony instruktor.

PONADTO W PROGRAMIE. Białe szaleństwo, wizyta w parku wodnym w hotelu 
Venus, wieczorne kino, team building, turnieje sportowe, gry terenowe z nagroda-
mi, konkursy, quizy i planszówki.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE:  Łapino – Agroturystyka Sakowcówka 

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry i instruktorów, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1399 zł

wiek: 10-18 lat zimOwy obÓz jeŹdziecki - sakowcÓwKa
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  PROGRAM:
Zapraszamy na obóz do sprawdzonego już Klubu Jeździeckiego Barłomino 
na Kaszubach. Jazdy konne (ok. 10 godzin w turnusie), prowadzone według 
zaplanowanego programu, mają na celu zapoznanie Uczestników z zasadami 
klasycznego jeździectwa.

KOMPLEKS STAJENNY ZAWIERA:
• krytą ujeżdżalnię 25*63, z profesjonalnym podłożem kwarcowym
• maneż o wymiarach 70 m x 40 m, w pełni oświetlony
• czworobok konkursowy oraz komplet przeszkód
• kryta karuzela, z zadaszonym lonżownikiem i pełnym oświetleniem
• dwie stajnie, z czego jedną bezpośrednio połączoną z kryta ujeżdżalnią

Nauka jazdy konnej odbywa się w kameralnych grupach treningowych w podziale 
na stopień zaawansowania (podział na grupy pierwszego dnia obozu).

• grupa źrebaków -Uczestnicy początkujący, stawiający pierwsze kroki
• grupa kucyków - Uczestnicy jeżdżący samodzielnie stępem i kłusem
• grupa pegazów - Uczestnicy zaawansowani, chcący osiągnąć kolejny poziom 

w rozumieniu i współpracy z końmi

PROGRAM PRAKTYCZNYCH ZAJĘĆ JEŹDZIECKICH WZBOGACONY JEST  
O NASTĘPUJĄCE MODUŁY: rząd i ekwipunek jeździecki, budowa jeźdźca i konia, 
zachowania stadne koni, perfekcyjna opieka i pielęgnacja koni, sporty konne,  
żywienie koni, podstawy woltyżerki, wycieczka konna po lasach.

NA KAŻDYM TURNUSIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ:
• zdania egzaminu na brązową i srebrną odznakę jeździecką – dopłata 200 zł
• zdania egzaminu na odznakę JEŻDŻĘ KONNO – dopłata 90 zł

UWAGA! Uprzedniej weryfikacji umiejętności młodego jeźdźca i podjęcia decyzji 
o dopuszczeniu go do egzaminu dokonuje doświadczony Instruktor.

ALPAKI. Na terenie klubu mieszkają również trzy przesympatyczne alpaki. Na 
razie są jeszcze trochę nieśmiałe, ale wydaje się to być idealne zadanie dla nas 
– jeźdźców i miłośników zwierząt. Rozmowy, spacerki, karmienie i głaskanie 
mile widziane!

PONADTO W PROGRAMIE. Ognisko, team building, wieczorne kino przygodowe, 
turnieje sportowe, gry terenowe, konkursy, quizy i planszówki, zjeżdżanie na  
„jabłuszkach”, biała olimpiada i śnieżne zabawy.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE:  Barłomino – Klub Jeździecki 

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
09.02 - 15.02.2020 1399 zł

wiek: 10-18 lat zimOwy obóz JeźDziecki – BaRłomino 
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  PROGRAM:
ROZUMIEMY NASZYCH NAJLEPSZYCH PRZYJACIÓŁ. Czy wiesz dlaczego pies 
się otrzepuje? Albo co znaczy, że merda ogonem? Czy do każdego psa można po-
dejść i go pogłaskać? Na te i wiele pytań odpowie Wam psi trener wraz ze swoimi 
doświadczonymi psimi przyjaciółmi. 

ALPAKI RZĄDZĄ! Wybierzemy się na uroczą wizytę do Przystanku Drzewina, 
gdzie będą na nas czekać przesympatyczne alpaki. Posłuchamy o ich hodowli, 
zwyczajach, pochodzeniu, będziemy brać udział w karmieniu i krótkim spacerze. 
Dowiemy się też o dobroczynnej mocy alpakoterapii.

W KASZUBSKIEJ ZAGRODZIE. Nauczymy się, jak bezpiecznie podchodzić do 
zwierząt, jak respektować ich prawo do odpoczynku, jak i czym je karmić. Przed 
nami bogaty świat koni, psów, kotów, ptactwa, owiec, kóz, danieli, królików, ryb, 
a także muła i osła.

SPOTKANIE Z WETERYNARZEM. Co można odczytać ze zdjęcia rentgenowskie-
go? Jak właściwie nakarmić naszych milusińskich? Jak zauważyć, że naszego 
kochanego kotka, królika czy pieska coś boli? Na te pytania odpowie lekarz we-
terynarii.

LEKCJA JAZDY KONNEJ. Na terenie Kupperówki znajduje się profesjonalna stad-
nina koni, gdzie spróbujemy swoich sił w siodle i odkryjemy uroki jeździectwa.

Z DZIENNIKA MIŁOŚNIKA PRZYRODY. Podczas obozu odbędziemy wędrówki 
w celu obserwacji zwierząt dziko żyjących, ich zwyczajów oraz śladów obecno-
ści. Podpatrzymy także, w jakim środowisku naturalnym żyją.

ŚWIAT ZWIERZĄT. Cykl zajęć dotyczący zwierząt żyjących na różnych konty-
nentach i w różnych strefach klimatycznych. Zapoznamy się z najciekawszymi 

przedstawicielami sawanny, amazońskiej dżungli, pustyń, mieszkańcami lodo-
wych krain oraz tundry.

POMAGAMY ZWIERZĘTOM. Podczas warsztatów dowiemy się, co możemy 
zrobić, by pomóc zwierzętom, również tym w schroniskach. Zbudujemy także 
karmnik dla ptaków i poobserwujemy, które chętnie skubią słoninę, a które ziar-
na słonecznika.

PONADTO W PROGRAMIE. Konkursy i quizy, bajki i gry, snowtubing, czyli zjazd 
oponami/dętkami, białe szaleństwo. 

Pełny program na www.kompas.pl

   ZAKWATEROWANIE: Kolano – pensjonat Kupperówka

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, program, opiekę 
wychowawców i instruktorów, opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW  (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1149 zł 
19.01 - 25.01.2020 1149 zł

wiek: 7-13 lat zimOwy obóz miłośników zwierząt
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  PROGRAM:
JINGLE BELLS, JINGLE BELLS... Ten refren znają wszyscy, ale my nauczymy się 
także zwrotek! Dzięki temu łatwiej przyswoimy angielską wymowę i zapamięta-
my pierwsze słówka, aby jak najczęściej porozumiewać się ze sobą po angielsku!

NEWSPAPER PROJECT. Spróbujemy wcielić się w rolę dziennikarzy i napisać 
krótkie notki prasowe oraz relacje z najfajniejszych momentów obozu. Stworzy-
my własną obozową gazetkę – oczywiście po angielsku!

SURVIVAL. Tajniki szkoły przetrwania zimą w teorii i praktyce. Podczas zajęć odpo-
wiemy na pytania: jak poradzić sobie w trudnych warunkach? Jak rozpalić ognisko bez 
zapałek? Z czego zbudować szałas? Ponadto w programie: sztuka tropienia zwierząt 
po śladach, omówienie zasad bezpieczeństwa w lesie i zimowa kuchnia polowa.

ANIMAL PLANET. W kaszubskiej zagrodzie spotkamy konie, psy, koty, owce, kozy, 
daniele, króliki, muła, osła, a także przeróżne ptactwo. Warto nauczyć się nie tylko 
nowych słówek po angielsku, ale też zasad postępowania ze zwierzętami. Po-
nadto zapraszamy na niezwykłą wycieczkę do Przystanku Drzewina, gdzie będą 
na nas czekać przesympatyczne alpaki. Posłuchamy o ich hodowli, zwyczajach, 
pochodzeniu, będziemy brać udział w karmieniu i krótkim spacerze. Dowiemy się 
też o dobroczynnej mocy alpakoterapii.

ART GALLERY. Za pomocą przeróżnych technik będziemy tworzyć zimowy pej-
zaż, śmieszne komiksy, prezenty handmade. Wybrane dzieła zaprezentujemy 
w naszej obozowej galerii.

CRIME STORY. Czeka na Was zagadka detektywistyczna, jakiej nie powstydziłby 
się sam Sherlock Holmes... Będą tajemnicze szyfry, zagadki logiczne i sztuka 
dedukcji. Na najwytrwalszych detektywów czekają nagrody.

SNOWTUBING. W Centrum Aktywnego Wypoczynku Wieżyca, w samym sercu 
Kaszub, będziemy mieli okazję poszaleć zjeżdżając oponami/dętkami po przy-
gotowanym, śnieżnym torze.

FUN&SNOW. Gwarantujemy codzienną dawkę ruchu i zabawy na świeżym powie-
trzu. Biorąc udział w przeróżnych konkursach, grach i zabawach integracyjnych 
poprawimy swoje kompetencje językowe. 

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Kolano – pensjonat Kupperówka

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1149 zł 
19.01 - 25.01.2020 1149 zł

wiek: 7-13 lat zimOwa PrzyGODa in enGliSh
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  PROGRAM:
SESJE RPG. W tej grze wyobraźni każdy może zostać wybranym bohaterem i kie-
rować jego losem pośród licznych zakrętów toczonej gry. Mistrzowie Gry (MG) 
– czyli prowadzący – zadbają o to, by nie brakowało Wam tu barwnych przygód 
i gwałtownych zwrotów akcji, wystawią na próbę Waszą inteligencję i wyobraźnię, 
a nade wszystko wciągną w autorski świat fantazji i specjalnie uknutą intrygę.

GRY PLANSZOWE I INTEGRACYJNE. W wolnych chwilach będzie można poćwiczyć 
umiejętności strategiczne w ciekawych grach planszowych czy karcianych oraz wziąć 
udział w różnych innych przerywnikach ruchowych i zabawach integracyjnych. 

PROJEKCJE I PANELE DYSKUSYJNE. Weźmiemy w nich udział po obejrzeniu fil-
mów z kanonu gatunku fantasy. Pomogą nam one w zdobywaniu wiedzy i zapo-
znają nas z klasyką oraz dadzą mnóstwo materiału, dzięki któremu będzie można 
jeszcze lepiej dopracowywać swoje postaci!

PRELEKCJE Z MISTRZOWANIA. Mistrzowie Gry podzielą się swoimi technikami pro-
wadzenia. Tworzenie scenariuszy, klimat i rekwizyty sesyjne, muzyka na sesjach, 
czym charakteryzuje się dobry NPC, odpowiednie otwarcie i zamknięcie sesji.

PRELEKCJE I WARSZTATY. Z różnych dziedzin przydatnych każdemu, kto pragnie 
wzbogacić swoją wiedzę RPG-ową i nie tylko: tworzenie i odgrywanie postaci, 
charakterystyka świata i systemu gry, arkana mechaniki.

ŁUCZNICTWO. Poznacie teoretyczne tajniki tej odwiecznej sztuki! Z jakich elementów 

składa się łuk? Jak należy go pielęgnować? Jak daleko niósł? Jakich grotów używa-
no na przestrzeni wieków? Z jakiego drewna łuk powinien być przygotowany?

SZERMIERKA. Korzystając ze sprawdzonych i całkowicie bezpiecznych mieczy 
otulinowych go-now, wprowadzimy Was w tajniki szlachetnej sztuki fechtunku. 
Poznacie podstawowe oraz zaawansowane techniki ataku i obrony, rozwiniecie 
koordynację i równowagę ciała.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Murzasichle – Dom Pod Lasem

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie  4 razy dziennie, realizację bardzo ak-
tywnego programu, opiekę kadry i instruktorów, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1149 zł 
19.01 - 25.01.2020 1149 zł 
02.02 - 08.02.2020 1149 zł 

09.02 - 15.02.2020 1149 zł 
16.02 - 22.02.2020 1149 zł

wiek: 15-19 lat zimOwy obóz RPG
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  PROGRAM:
SESJE RPG. W tej grze wyobraźni każdy może zostać wybranym bohaterem i kie-
rować jego losem pośród licznych zakrętów toczonej gry. Mistrzowie Gry (MG) 
– czyli prowadzący – zadbają o to, by nie brakowało Wam tu barwnych przygód 
i gwałtownych zwrotów akcji, wystawią na próbę Waszą inteligencję i wyobraź-
nię, a przede wszystkim wciągną w świat fantazji i specjalnie uknutą intrygę.

GRY PLANSZOWE I INTEGRACYJNE. W wolnych chwilach będzie można poćwi-
czyć umiejętności strategiczne w ciekawych grach planszowych czy karcianych 
(Neuroshima Hex 3.0, Jungle Speed, Ghost Stories, Bang!, Dominion z dodatkami, 
Avalon, Munchkin, Dixit, Koncept, Goblins: Epic Death i inne) oraz wziąć udział 
w różnych innych przerywnikach ruchowych i zabawach integracyjnych. 

PROJEKCJE I PANELE DYSKUSYJNE. Seanse filmów różnych gatunków skłonią 
nas do dyskusji na ich temat oraz pomogą nam w zdobywaniu wiedzy o róż-
nych uniwersach.

PRELEKCJE. Podczas prelekcji poznacie tajniki systemów RPG – od postapoka-
liptycznych po fantasy. Zgłębicie ich mechanikę oraz założenia świata i porówna-
cie je z dotąd poznanymi. Prelekcje z elementami praktycznymi nauczą Was, jak 
wiarygodnie odgrywać postać i pozwolą lepiej wczuć się w stworzonych wcześ-
niej bohaterów. Poznacie także sztuczki, które można stosować jako Mistrz Gry 
w trakcie sesji.

ŁUCZNICTWO. Poznacie teoretyczne tajniki tej odwiecznej sztuki! Z jakich elementów 

składa się łuk? Jak należy go pielęgnować? Jak daleko niósł? Jakich grotów używa-
no na przestrzeni wieków? Z jakiego drewna łuk powinien być przygotowany?

SZERMIERKA. Korzystając ze sprawdzonych i całkowicie bezpiecznych mieczy 
otulinowych go-now wprowadzimy Was w tajniki szlachetnej sztuki fechtunku. 
Poznacie podstawowe oraz zaawansowane techniki ataku i obrony, rozwiniecie 
koordynację i równowagę ciała, weźmiecie udział w pojedynkach.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Murzasichle – Dom Pod Lasem

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie  4 razy dziennie,  realizację bardzo ak-
tywnego programu, opiekę kadry i instruktorów, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1149 zł 
19.01 - 25.01.2020 1149 zł 
02.02 - 08.02.2020 1149 zł 

09.02 - 15.02.2020 1149 zł 
16.02 - 22.02.2020 1149 zł

wiek: 12-14 lat zimOwy obóz młodego gracza
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  PROGRAM:
GÓRY W ROLI GŁÓWNEJ! Zima w górach to najlepsza opcja na udane ferie w dobrym 
gronie! Musisz koniecznie poczuć smak wędrówek górskich pięknie ośnieżonymi 
szlakami. Pierwsza misja: punkt widokowy na Trzech Kopcach Wiślańskich.

AQUAPARK. Wypad do parku wodnego Tropikana w Hotelu Gołębiewski to świet-
na okazja na błogi chill i wodne szaleństwa. Do wyboru: zjeżdżalnie, basen pły-
wacki i rekreacyjny, basen ze sztuczną falą, przeróżne jacuzzi, sauny, leżaczki.

SKOCZNIA NARCIARSKA IM. ADAMA MAŁYSZA. Skocznia w Wiśle-Malince to 
miejsce, w którym odbywają się kultowe zawody Pucharu Świata, tutaj również 
trenują i zdobywają kolejne medale znani polscy sportowcy. Na skocznię można 
wjechać wyciągiem krzesełkowym i przekonać się na własnej skórze, ile trzeba 
mieć odwagi, by skakać na nartach!

LODOWISKO. Wyjście na lodowisko (zapewniamy łyżwy) to punkt obowiązkowy 
każdego zimowiska. Nieważne, czy umiesz jeździć, czy dopiero zamierzasz nabić 
sobie kilka siniaków – wiadomo, że zabawa będzie przednia.

GRA MIEJSKA. Rozwiąż zagadki, odnajdź wskazówki i odkryj jedno z najbardziej 
popularnych miejsc turystycznych w Polsce. Ile waży Małysz z czekolady? Jacy 
znani artyści mieszkają w Wiśle? Które wyciągi narciarskie są najnowsze? Przy-
gotuj się na wszystko.

KOMPAS ACTION! Czyli aktywny dzień w terenie! Mapa, kompas, punkty rozsiane 
po górskim terenie, a na każdym do wykonania zadanie znane z imprez integra-
cyjnych i team buildingu. Pajęczynka, narciarz, skrzynki, trucizna i wiele innych 
zabaw i zadań.

KONKURS ZJAZDU NA BYLE CZYM. Obmyślcie plan, skupcie się i wykonajcie 
samodzielnie konstrukcję, na której wystartujecie w jedynym w swoim rodzaju 
konkursie zjazdów na byle czym. Oczywiście inwencja i pomysłowość zostaną 
nagrodzone – to w końcu konkurs.

NASZE APRES SKI. Zimowe spacerki i shopping w centrum Wisły, tematyczne im-
prezy taneczne, górskie ognisko z kiełbaskami i muzyką, bitwy śnieżne, gry tere-
nowe, Aleja Gwiazd Sportu na miejskim deptaku, turnieje gier na Sony PlayStation 
3 i 4, gry i zabawy integracyjne, sensacyjny wieczór filmowy, kultowe planszówki.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE:  Wisła – Hotel Krokus

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, aktywny program 
zajęć, opiekę kadry pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną, ubez-
pieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA: 
Dojazdu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1299 zł
19.01 - 25.01.2020 1299 zł
16.02 - 22.02.2020 1299 zł

wiek: 13-18 lat zimOwiSKo Dla młodzieży
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Program przeznaczony jest dla dzieci, które nie miały w przeszłości kontaktu 
z nartami/snowboardem lub ich poziom zaawansowania jest bardzo podstawowy.

  PROGRAM:
WYJĄTKOWE PODEJŚCIE. Natężenie i rodzaj zajęć narciarskich/snowboardo-
wych będą dostosowane do wieku i możliwości Uczestników. Poprzez zabawę, 
będziemy angażować się w wykonywane ćwiczenia oraz doskonalenie techniki 
jazdy. Zajęcia odbywać się będą pod okiem instruktorów narciarskich i snowbo-
ardowych z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami (PZN, PZS, UKFiS).

DLACZEGO NA OBÓZ? Zajęcia prowadzone są w małych grupach, maksymalnie 8 
osób na 1 instruktora, co pozwala z jednej strony zachować indywidualne podej-
ście, a z drugiej zapewnić odpowiedni kontakt z rówieśnikami.

SPRZĘT. Dobór sprzętu ma duże znaczenie, odpowiedni pomoże w szybszym ro-
bieniu postępów. Z Uczestnikami, którzy nie mają własnego sprzętu, instruktorzy 
wybiorą się do wypożyczalni, gdzie pomogą znaleźć odpowiednie wyposażenie. 

KARNETY I TRASY. W czasie obozu zapewniamy karnety narciarskie. Jeździmy 
na terenie ośrodka Koszałkowo-Wieżyca, gdzie znajdują się 3 orczyki oraz wycią-
gi dla początkujących (naśnieżane trasy). 

ILOŚĆ ZAJĘĆ. Codziennie na stoku będziemy spędzać od 3 do 4 godzin, w zależ-
ności od warunków pogodowych i postępów Uczestników. Najwytrwalsi wybiorą 
się także na dodatkową jazdę na wieczornym oświetlonym stoku! Po zajęciach 

instruktorzy przeprowadzą wykłady na temat pielęgnacji sprzętu, zasad bezpie-
czeństwa oraz zapoznają Uczestników z Białym Kodeksem.

PO ZEJŚCIU ZE STOKU. Zajęcia integracyjne, terenoznawstwo i orienteering, zi-
mowe kino, zajęcia plastyczne, dyskoteka przebierana, zawody w zjeżdżaniu na 
„jabłuszkach” i „na byle czym”, zimowa olimpiada na wesoło.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Kolano – pensjonat Kupperówka

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, program, opiekę 
wychowawców i instruktorów, karnet narciarski, opiekę medyczną, ubezpie-
czenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu, opłaty za wypożyczenie sprzętu narciarskiego/snowboardowego 
na miejscu (około 250 zł za turnus).

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1299 zł 
19.01 - 25.01.2020 1299 zł

wiek: 6-12 lat pieRwSze kroki z nartami i SnowBoardem – KaSzuby
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Obóz przeznaczony jest dla dzieci, które potrafią już jeździć na nartach lub  
snowboardzie.

  PROGRAM:
WYJĄTKOWE PODEJŚCIE. Natężenie i rodzaj zajęć narciarskich/snowboardo-
wych będą dostosowane do wieku i możliwości Uczestników. Kładziemy duży 
nacisk na niesztampowe zajęcia połączone z dawką rywalizacji oraz dobrej za-
bawy. Zajęcia odbywać się będą pod okiem instruktorów narciarskich z dużym 
doświadczeniem i kwalifikacjami (PZN, PZS, UKFiS). 

DLACZEGO NA OBÓZ? Zajęcia prowadzone są w małych grupach, 8 osób na 1 
instruktora, pozwala to z jednej strony zachować indywidualne podejście, a z dru-
giej zapewnia odpowiedni kontakt z rówieśnikami.

SPRZĘT. Dobór sprzętu ma duże znaczenie, odpowiedni pomoże w szybszym ro-
bieniu postępów. Z Uczestnikami, którzy nie mają własnego sprzętu, instruktorzy 
wybiorą się do wypożyczalni, gdzie pomogą dobrać odpowiednie wyposażenie.

KARNETY I TRASY. W czasie obozu zapewniamy karnety narciarskie. Jeździmy 
na terenie ośrodka Koszałkowo-Wieżyca, gdzie znajdują się 3 orczyki oraz wycią-
gi dla osób średniozaawansowanych (naśnieżane trasy).

ILOŚĆ ZAJĘĆ. Codziennie na stoku będziemy spędzać od 3 do 4 godzin, w zależ-
ności od warunków pogodowych i postępów Uczestników. Najwytrwalsi wybiorą 
się także na dodatkową jazdę na wieczornym oświetlonym stoku! Po zajęciach 

instruktorzy przeprowadzą wykłady na temat pielęgnacji sprzętu, zasad bezpie-
czeństwa oraz zapoznają Uczestników z Białym Kodeksem.

PO ZEJŚCIU ZE STOKU. Zajęcia integracyjne, terenoznawstwo i orienteering, zi-
mowe kino, zajęcia plastyczne, dyskoteka przebierana, zawody w zjeżdżaniu na 
„jabłuszkach” i „na byle czym”, zimowa olimpiada na wesoło.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Kolano – pensjonat Kupperówka

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, program, opiekę 
wychowawców i instruktorów, karnet narciarski, opiekę medyczną, ubezpie-
czenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu, opłaty za wypożyczenie sprzętu narciarskiego/snowboardowego 
na miejscu (około 250 zł za turnus).

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1399 zł 
19.01 - 25.01.2020 1399 zł

wiek: 7-13 lat OBóz NarciaRskO-snOwbOardowY - KaSzuby
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Program przeznaczony jest dla dzieci, które nie miały w przeszłości kontaktu 
z nartami/snowboardem lub ich poziom zaawansowania jest bardzo podstawowy.

  PROGRAM:
WYJĄTKOWE PODEJŚCIE. Zajęcia narciarskie przerywane są zabawami na śniegu 
czy odpoczynkiem w ośrodku tak, aby dostosować ich natężenie do możliwości 
Uczestników. Ośrodek położony jest ok. 150 m od najbliższego wyciągu, na którym 
będziemy stawiać pierwsze kroki.

ZAWODY. Na koniec turnusu zorganizujemy zawody narciarskie, aby każdy mógł 
się wykazać poczynionymi postępami. Będzie to podsumowanie całego wyjazdu 
i doskonała zabawa połączona z nutką rywalizacji.

DLACZEGO NA OBÓZ? Zajęcia prowadzone są w małych grupach, 8 osób na 1 
instruktora, pozwala to z jednej strony zachować indywidualne podejście, a z dru-
giej dać odpowiedni kontakt z rówieśnikami.

SPRZĘT. Dobór sprzętu ma duże znaczenie, pomaga w szybszym robieniu postę-
pów. Z Uczestnikami, którzy nie mają własnego sprzętu, instruktorzy wybiorą się 
do wypożyczalni, gdzie pomogą dobrać odpowiednie wyposażenie.

KARNETY I TRASY. Zapewniamy karnety narciarskie. Na początku będziemy korzy-
stać z najbliższych ośrodkowi wyciągów, zaczynając od tzw. oślich łączek, potem 
przyjdzie czas na naukę jazdy na orczyku oraz idealnym do nauki jazdy mniejszym 
wyciągu Pasieki, który znajduje się kilka minut pieszo od naszego pensjonatu.

ILOŚĆ ZAJĘĆ. Codziennie na stoku będziemy spędzać od 3 do 4 godzin. Najwy-
trwalsi wybiorą się także na nocne oświetlone stoki! Po zajęciach instruktorzy 

przeprowadzą wykłady na temat pielęgnacji sprzętu, zasad bezpieczeństwa 
w górach, oraz zapoznają Uczestników z Białym Kodeksem, czyli regulaminem 
zachowania się na stoku.

PO ZEJŚCIU ZE STOKU. Zimowe kino, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne, 
ognisko, zawody w zjeżdżaniu na „jabłuszkach”, obozowa olimpiada zimowa.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Wisła – pensjonat Słoneczny Gród

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, program, opiekę 
wychowawców i instruktorów, karnet narciarski, transport na stok, opiekę 
medyczną, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu, opłaty za wypożyczenie sprzętu narciarskiego/snowboardowego 
na miejscu (około 250 zł za turnus), zajęć dodatkowych.
DOPŁATY: 
Aquapark Tropikana w hotelu Gołębiewski – 30 zł

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1299 zł 
19.01 - 25.01.2020 1299 zł 
26.01 - 01.02.2020 1299 zł 

09.02 - 15.02.2020 1299 zł 
16.02 - 22.02.2020 1299 zł

wiek: 6-12 lat pieRwSze kroki z nartami i SnowBoardem - wiSła
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Obóz przeznaczony jest dla dzieci, które jeżdżą już na nartach lub snowboardzie.

  PROGRAM:
WYJĄTKOWE PODEJŚCIE. Uczestnicy będą szlifować swoją jazdę na odpo-
wiednich poziomach zaawansowania, doskonaląc różne techniki jazdy pod 
okiem instruktorów narciarskich i snowboardowych z dużym doświadcze-
niem i kwalifikacjami (PZN, PZS, UKFiS). W programie także: audiowizualne 
metody nauczania (nagrywanie jazdy na kamerze i analiza popełnianych błę-
dów), wykłady na temat pielęgnacji i konserwacji sprzętu, a także bezpieczeń-
stwa na stoku.

ZAWODY. Na koniec turnusu zorganizujemy zawody narciarskie. Będzie to pod-
sumowanie całego wyjazdu i doskonała zabawa połączona z nutką rywalizacji. 
Dekoracja na podium, nagrody i dyplomy to coś, co na długo pozostanie w każ-
dym z młodych narciarzy.

DLACZEGO NA OBÓZ? Zajęcia prowadzone są w małych grupach, maksymalnie 8 
osób na 1 instruktora. Pozwala to zachować indywidualne podejście i zapewnić 
odpowiedni kontakt z rówieśnikami.

SPRZĘT. Dobór sprzętu ma duże znaczenie, odpowiedni pomoże w szybszym ro-
bieniu postępów. Z Uczestnikami, którzy nie mają własnego sprzętu, instruktorzy 
wybiorą się do wypożyczalni, gdzie pomogą dobrać odpowiednie wyposażenie.

KARNETY I TRASY. Zapewniamy karnety narciarskie. W zależności od umiejęt-
ności zaczynać będziemy od prostych pobliskich tras (Pasieki, Nowa Osada), aby 
następnie wybrać się na większe stoki (Siglany, Skolnity, Soszów). 

ILOŚĆ ZAJĘĆ. Codziennie na stoku będziemy spędzać od 4 do 6 godzin, w zależ-
ności od warunków pogodowych i postępów Uczestników. Najwytrwalsi wybiorą 
się także na wieczorne oświetlone stoki! 

PO ZEJŚCIU ZE STOKU: Zimowe kino, zajęcia integracyjne, zajęcia plastycz-
ne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zawody w zjeżdżaniu na „jabłuszkach”, 
olimpiada zimowa.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE:  Wisła – pensjonat Słoneczny Gród

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, program, opiekę 
wychowawców i instruktorów, karnet narciarski, transport na stok, opiekę 
medyczną, ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu, opłaty za wypożyczenie sprzętu narciarskiego/snowboardowego 
na miejscu (około 250 zł za turnus), zajęć dodatkowych.
DOPŁATY: 
Aquapark Tropikana w hotelu Gołębiewski – 30 zł

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1399 zł 
19.01 - 25.01.2020 1399 zł 
26.01 - 01.02.2020 1399 zł 

09.02 - 15.02.2020 1399 zł 
16.02 - 22.02.2020 1399 zł

wiek: 7-13 lat OBóz NarciaRskO-snOwbOardowY – wiSła
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Program przeznaczony jest dla dzieci, które nie miały w przeszłości kontaktu 
z nartami/snowboardem lub ich poziom zaawansowania jest bardzo podstawowy.

  PROGRAM:
MURZASICHLE SKI (2 KM OD OBIEKTU). 5 wyciągów narciarskich na trasach 
o długości 180-450 m i zróżnicowanym stopniu trudności, przenośnik taśmowy 
SunKid o długości 85 m oraz tor do SnowTubingu (200 m).

WYJĄTKOWE PODEJŚCIE. Zajęcia narciarskie przerywane są zabawami na śniegu 
czy odpoczynkiem w ośrodku tak, aby dostosować ich natężenie do możliwości. 
Ośrodek położony jest ok. 1900 m od najbliższego wyciągu, na którym będziemy 
stawiać pierwsze kroki.

ZAWODY. Na koniec turnusu zorganizujemy zawody narciarskie, aby każdy mógł 
się wykazać poczynionymi postępami. Będzie to podsumowanie całego wyjazdu 
i doskonała zabawa połączona z nutką rywalizacji.

DLACZEGO NA OBÓZ? Zajęcia prowadzone są w małych grupach, maksymalnie 8 
osób na 1 instruktora, pozwala to z jednej strony zachować indywidualne podej-
ście, a z drugiej dać odpowiedni kontakt z rówieśnikami.

SPRZĘT. Dobór sprzętu ma duże znaczenie, odpowiedni pomoże maluchom w szyb-
szym robieniu postępów. Z Uczestnikami, którzy nie mają własnego sprzętu, instruk-
torzy wybiorą się do wypożyczalni, gdzie pomogą dobrać odpowiednie wyposażenie.

KARNETY I TRASY. W czasie obozu zapewniamy karnety narciarskie. Zaczniemy 
od tzw. oślich łączek, potem przyjdzie czas na naukę jazdy na orczyku.

ILOŚĆ ZAJĘĆ. Codziennie na stoku będziemy spędzać od 3 do 4 godzin, w zależ-
ności od warunków pogodowych i postępów Uczestników. Najwytrwalsi wybiorą 
się także na nocne oświetlone stoki!

PO ZEJŚCIU ZE STOKU. Zimowe kino, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne, 
wieczorna dyskoteka przebierana, ognisko, zawody w zjeżdżaniu na „jabłusz-
kach”, obozowa olimpiada zimowa.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Murzasichle - OWR Krywań

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, program, opiekę 
wychowawców i instruktorów, karnet narciarski, transport na stok, opiekę 
medyczną, ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu, opłaty za wypożyczenie sprzętu narciarskiego/snowboardowego 
na miejscu (około 250 zł za turnus).

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1299 zł 
09.02 - 15.02.2020 1299 zł

wiek: 6-12 lat pieRwSze kroki z nartami i SnowBoardem – muRzaSichle
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Obóz przeznaczony jest dla dzieci, które jeżdżą już na nartach lub snowboardzie.

  PROGRAM:
MURZASICHLE SKI: 5 wyciągów narciarskich na trasach o długości 180-450 m 
o zróżnicowanym stopniu trudności, przenośnik taśmowy SunKid o długości 85 
m oraz tor do SnowTubingu (200 m).

MAŁE CICHE: 2 nowoczesne koleje krzesełkowe o długości 1250 m i 750 m, 
a także kilka wyciągów orczykowych; trasy narciarskie są sztucznie naśnieżane 
i oświetlone.

WYJĄTKOWE PODEJŚCIE. Jazda na odpowiednich poziomach zaawansowania, 
doskonalenie różnych techniki jazdy pod okiem instruktorów narciarskich i snow-
boardowych z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami (PZN, PZS, UKFiS).

ZAWODY. Na koniec turnusu zorganizujemy zawody narciarskie, aby każdy mógł 
się wykazać poczynionymi postępami. Będzie to podsumowanie całego wyjazdu 
i doskonała zabawa połączona z nutką rywalizacji.

DLACZEGO NA OBÓZ? Zajęcia prowadzone są w małych grupach, 8 osób na 1 
instruktora, pozwala to z jednej strony zachować indywidualne podejście, a z dru-
giej zapewnić odpowiedni kontakt z rówieśnikami.

SPRZĘT. Dobór sprzętu ma duże znaczenie, odpowiedni pomoże w szybszym ro-
bieniu postępów. Z Uczestnikami, którzy nie mają własnego sprzętu, instruktorzy 
wybiorą się do wypożyczalni, gdzie pomogą znaleźć odpowiednie wyposażenie.

KARNETY I TRASY. W czasie obozu zapewniamy karnety narciarskie. Zaczniemy 
od wjazdów w ośrodku Murzasichle SKI, aby z czasem i postępami jeździć na 

trasach w Małym Cichym. Dla zaawansowanych przewidzieliśmy też wyjazd na 
wyciągi Harendy. 

ILOŚĆ ZAJĘĆ. Codziennie na stoku będziemy spędzać od 4 do 6 godzin, w zależ-
ności od warunków pogodowych i postępów Uczestników. Najwytrwalsi wybiorą 
się także na wieczorne oświetlone stoki! 

PO ZEJŚCIU ZE STOKU. Zimowe kino, zajęcia integracyjne, zajęcia plastyczne, 
dyskoteka przebierana, góralski wieczór, zawody w zjeżdżaniu na „jabłuszkach”, 
obozowa olimpiada zimowa.

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE:  Murzasichle - OWR Krywań

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, program, opiekę 
wychowawców i instruktorów, karnet narciarski, transport na stok, opiekę 
medyczną, ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu, opłaty za wypożyczenie sprzętu narciarskiego/snowboardowego 
na miejscu (około 250 zł za turnus).

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1399 zł
09.02 - 15.02.2020 1399 zł

wiek: 7-13 lat OBóz NarciaRskO-snOwbOardowY – muRzaSichle
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  PROGRAM:
Zapraszamy na wyjątkowe szaleństwo narciarsko-snowboardowe do Wisły! Do 
wyboru mamy blisko 30 stoków narciarskich dla mniej i zdecydowanie bardziej 
zaawansowanych miłośników białego szaleństwa: Nowa Osada, Partecznik, Soszów, 
Skolnity, Siglany... Do wyboru wyciągi krzesełkowe, talerzykowe i orczykowe. Świetnie 
przygotowane stoki, dobre warunki pogodowe i miejscowość tętniąca życiem to gwa-
rancja udanych ferii zimowych!

PROGRAM NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY:
• codzienne wyjazdy na wybrane stoki (zapewniamy transport)
• codzienne jazdy pod okiem instruktorów
• instruktorzy z uprawnieniami UKFiS, PZN, PZS (1 instruktor na maksymalnie 

12 Uczestników)
• prelekcje na temat sprzętu
• wykłady na temat bezpieczeństwa na stoku i w górach
• indywidualne konsultacje szkoleniowe
• wieczorne wyjścia na oświetlony stok

APRESSKI, CZYLI PO POWROCIE ZE STOKU:
• spacerki po turystycznym centrum Wisły
• konkursy zjazdów na byle czym
• team building
• ognisko z pieczeniem kiełbasek

• totalne bitwy na śnieżki
• gry terenowe, planszowe i karciane
• turnieje gier na Sony PlayStation 3 i 4
• dyskoteka
• wieczorny maraton filmowy 

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE:  Wisła - Hotel Krokus

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny 
program narciarski lub snowboardowy, przejazdy na miejscu – transfery na 
wyciągi, aktywny i bogaty program apresski, opiekę kadry pedagogicznej i in-
struktorskiej, opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
CENA NIE ZAWIERA: 
Dojazdu na obóz, skipassów, wypożyczenia sprzętu.

  TERMINY I CENY:
12.01 - 18.01.2020 1299 zł 
19.01 - 25.01.2020 1299 zł 
16.02 - 22.02.2020 1299 zł

wiek: 13-18 lat młodzieżowY obóz NarciaRskO-snOwbOardowY - wiSła 
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wiek: 8-13 lat kolOnia - szpindleRowY młyn, czechY

Kolonia przeznaczona jest dla dzieci już potrafiących jeździć na nartach lub 
snowboardzie oraz dla tych bardziej zaawansowanych. Absolutnie początkującym 
polecamy nasze obozy w Murzasichlu, Wiśle lub na Kaszubach.

  PROGRAM:
OPIS REGIONU. Szpindlerowy Młyn oferuje obecnie 20 tras (od niebieskich po czar-
ne, w tym czarna trasa z homologacją FIS World Cup) oraz 16 wyciągów. Większość 
tras jest połączona, a na wszystkie obowiązuje jeden skipass.

WYJĄTKOWE PODEJŚCIE. Uczestnicy będą szlifować swoją jazdę na odpowied-
nich poziomach zaawansowania (przewidujemy podział na dwie grupy), doskona-
ląc różne techniki jazdy pod okiem instruktorów narciarskich i snowboardowych 
z dużym doświadczeniem oraz kwalifikacjami (PZN, PZS, MSiT). W programie 
także audiowizualne metody nauczania (nagrywanie jazdy na kamerze i analiza 
popełnianych błędów).

DLACZEGO NA KOLONIĘ? Zajęcia prowadzone są w małych grupach, maksymalnie 
10 osób na 1 instruktora (osobne grupy narciarskie i snowboardowe – prosimy o de-
klarację w momencie zapisywania), co pozwala zachować indywidualne podejście 
i zapewnia odpowiedni kontakt z rówieśnikami.

SPRZĘT. Z Uczestnikami, którzy nie mają własnego sprzętu, instruktorzy wybio-
rą się do wypożyczalni, gdzie pomogą dobrać odpowiednie wyposażenie. Dobry 
sprzęt to także bezpieczeństwo – nasi instruktorzy zadbają, aby wyregulować siłę 
wypięcia wiązań. Wymagamy, aby każdy Uczestnik miał własny kask narciarski.

ILOŚĆ ZAJĘĆ. Codziennie na stoku będziemy spędzać od 4 do 6 godzin, w zależności 
od warunków pogodowych i postępów Uczestników. Po zajęciach instruktorzy prze-
prowadzą wykłady na temat pielęgnacji sprzętu, zasad bezpieczeństwa w górach 
oraz zapoznają Uczestników z Białym Kodeksem Narciarskim.

PO ZEJŚCIU ZE STOKU. Zimowe kino,  zajęcia plastyczne,  zimowe szaleństwa,  
zajęcia integracyjne. 

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE:  Szpindlerowy Młyn - Hotel Velveta ***

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie 2 razy dziennie + prowiant na stok, 
program, opiekę kadry i medyczną, ubezpieczenie NNW i KL AXA, szkolenie 
narciarskie lub snowboardowe.
CENA NIE ZAWIERA:
Skipassów, dojazdu, kosztu wypożyczenia sprzętu. 

  TERMINY I CENY:
11.01 - 18.01.2020 1999 zł  
08.02 - 15.02.2020 1999 zł
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wiek: 14-18 lat OBóz młodzieżowY - szpindleRowY młyn, czechY

Obóz przeznaczony jest dla młodzieży mającej już za sobą pierwszy kontakt 
z nartami lub snowboardem, jak i dla tej bardziej zaawansowanej.

  PROGRAM:
OPIS REGIONU. Szpindlerowy Młyn oferuje obecnie 20 tras (od niebieskich po 
czarne, w tym czarna trasa z homologacją FIS World Cup) oraz 16 wyciągów. 
Większość tras jest połączona, a na wszystkie obowiązuje jeden skipass. 

SZKOLENIE. Codziennie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów (uprawnie-
nia PZN, PZS, MSiT) będziemy się szkolić na dwóch poziomach zaawansowania. 
Różnorodne, dobrze przygotowane trasy pozwolą robić szybkie postępy. Podczas 
szkolenia wykorzystywać będziemy też kamery, które pomagają wychwycić błędy 
i szybko opanować zasady jazdy carvingowej. Dla bardziej zaawansowanych prze-
widzieliśmy naukę jazdy na muldach, w białym puchu (o ile warunki pozwolą) oraz 
wizytę w SnowParku uważanym za najlepszy w Czechach oraz jeden z najlepszych 
w Europie.

SPRZĘT. Dobór sprzętu ma duże znaczenie, odpowiedni pomoże w szybszym robieniu 
postępów. Z Uczestnikami, którzy nie mają własnego sprzętu, instruktorzy wybiorą 
się do wypożyczalni, gdzie pomogą dobrać odpowiednie wyposażenie. Dobry sprzęt 
to także bezpieczeństwo – nasi instruktorzy zadbają o wyregulowanie siły wypięcia 
wiązań. Wymagamy, aby każdy Uczestnik miał ze sobą własny kask narciarski.

VIDEOCOACHING. Wychwytywanie niedociągnięć, uwagi instruktorów i pytania 
Uczestników, wykłady na temat serwisu sprzętu oraz oczywiście na temat bez-
pieczeństwa na stoku.

PONADTO. Zjazdy na byle czym, wieczorne kino, dyskoteki, spacery po miastecz-
ku, gry integracyjne i dużo czasu na podziwianie widoków z gorącą herbatą... oraz 
czerpanie przyjemności z odrobiny czeskiego luzu, który każdy pokocha. 

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Szpindlerowy Młyn - Hotel Velveta ***

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie 2 razy dziennie + prowiant na stok, 
program, opiekę kadry i medyczną, ubezpieczenie NNW i KL AXA, szkolenie 
narciarskie lub snowboardowe.
CENA NIE ZAWIERA:
Skipassów, dojazdu, kosztu wypożyczenia sprzętu.

  TERMINY I CENY:
11.01 - 18.01.2020 1999 zł  
08.02 - 15.02.2020 1999 zł
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wiek: 14-19 lat OBóz młodzieżowY - KramSach, auStria

Obóz przeznaczony dla  tych, którzy mają już za sobą pierwszy kontakt z nartami 
lub snowboardem i tych bardziej zaawansowanych.

KLIMATYCZNY WYJAZD DLA LICEALISTÓW. Mieszkamy zaledwie 12 km od stacji 
kolejki ośrodka Ski Juvel. Zapewniamy solidne szkolenie z instruktorami zaopa-
trzonymi w dużą dozę zajawki. Kramsach to dobre miejsce do szlifowania swoich 
umiejętności. Miejscowość położona w Tyrolu zaraz za granicą niemiecko-au-
striacką. Mieszkamy 4 km od centrum w klimatycznym tyrolskim pensjonacie. 

  PROGRAM:
SZKOLENIE. Codziennie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów (uprawnienia 
PZN, PZS, MSiT) będziemy się szkolić na dwóch poziomach zaawansowania. 
Podczas szkolenia wykorzystywać będziemy też kamery, które pomagają wy-
chwycić błędy i szybko opanować zasady jazdy carvingowej. Dla bardziej za-
awansowanych przewidzieliśmy naukę jazdy na muldach, w białym puchu (o ile 
warunki pozwolą) oraz wizyty w snowparku i na funslope.

SPRZĘT. Z Uczestnikami, którzy nie mają własnego sprzętu, instruktorzy wybiorą 
się do wypożyczalni, gdzie pomogą dobrać odpowiednie wyposażenie. Zadbają 
również o wyregulowanie siły wypięcia wiązań. Wymagamy, aby każdy Uczestnik 
miał własny kask narciarski!

WYCIĄGI I TRASY. Jeździmy w centrum narciarskim Ski Juvel. W ramach jedne-
go karnetu do dyspozycji 109 km tras, 45 wyciągów. Trasy o każdym poziomie 
zaawansowania. Na terenie rejonu są też dwa snowparki i funslope. Największy 
w Alpbach ma kilkanaście skoczni i przeszkód o zróżnicowanym poziomie (od 1 
metrowych po największy 10 m kicker). Ski Juvel to mniej zatłoczona miejsców-
ka, gdzie można znaleźć swoją przestrzeń na czerpanie radości z jazdy.

WIECZORAMI:
VIDEOCOACHING. Wychwytywanie niedociągnięć, uwagi instruktorów i pytania 
Uczestników, wykłady na temat serwisu sprzętu oraz oczywiście na temat bez-
pieczeństwa na stoku.

CHILLOUT & PARTY. Po powrocie ze stoku apres ski, dużo integracji, dobrej zaba-
wy i muzyki, zasmakujemy też nocnego życia Kramsach.

WYJSCIE NA BASEN. Dodatkowo płatne na miejscu (około 12 euro).

Pełny program na www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Kohlerhof w Kramsach

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie (7 x śniadanie, 7 x obiadokolacja), pro-
gram zajęć, opiekę wychowawców i instruktorów, ubezpieczenie NNW i KL AXA, 
szkolenie narciarskie lub snowboardowe, dojazd z Gdańska, Łodzi i Katowic.
CENA NIE ZAWIERA:
Skipassów, opłaty klimatycznej, kaucji zwrotnej za skipass i apartament, 
ewentualnych kosztów wypożyczenia sprzętu, biletu na basen. Wszystkie 
oplaty dodatkowe w euro płatne na miejscu.

DOPŁATY:
1.  Skipass 6-dniowy:

• dorośli – 221 euro/6 dni
• młodzież urodzona w latach 2001-2003 – 177 euro/6 dni
• młodzież urodzona w latach 2004-2013 – 110,5 euro/6 dni

2. Opłata klimatyczna za osobę – powyżej 15 roku życia – 21 euro
3. Kaucja zwrotna za skipass i apartament za osobę – 52 euro
4. Wyjście na basen dla chętnych – ok. 12 euro

  TERMINY I CENY:
10.01 - 19.01.2020 2499 zł
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wiek: 14-19 lat OBóz młodzieżowY - skiwelt wilder KaiseR bRixental, auStria

Obóz przeznaczony dla  tych, którzy mają już za sobą pierwszy kontakt z nartami 
lub snowboardem i tych bardziej zaawansowanych.

  PROGRAM:
SZKOLENIE. Codziennie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów (upraw-
nienia PZN, PZS, MSiT) będziemy się szkolić na dwóch poziomach zaawanso-
wania. Różnorodne, dobrze przygotowane trasy pozwolą robić szybkie postępy. 
Podczas szkolenia wykorzystywać będziemy też kamery, które bardzo pomagają 
wychwycić błędy i szybko opanować zasady jazdy carvingowej. Dla bardziej za-
awansowanych przewidzieliśmy naukę jazdy na muldach, w białym puchu (o ile 
warunki pozwolą) oraz wizyty w snowparku i na funslope.

SPRZĘT. Dobór sprzętu ma duże znaczenie, odpowiedni pomoże w szybszym ro-
bieniu postępów. Z Uczestnikami, którzy nie mają własnego sprzętu, instruktorzy 
wybiorą się do wypożyczalni, gdzie pomogą dobrać odpowiednie wyposażenie. 
Zadbają również o wyregulowanie siły wypięcia wiązań. Wymagamy, aby każdy 
Uczestnik miał własny kask narciarski!

WIECZORAMI:
VIDEOCOACHING. Wychwytywanie niedociągnięć, uwagi instruktorów i pytania 
Uczestników, wykłady na temat serwisu sprzętu oraz oczywiście na temat bez-
pieczeństwa na stoku.

CHILLOUT & PARTY. Nie samym śniegiem człowiek żyje! Po powrocie ze stoku 
apres ski, dużo integracji, dobrej zabawy i muzyki, zasmakujemy też nocnego 
życia Kramsach.

WYCIĄGI I TRASY. Skiwelt Wilder Kaiser Brixental jest największym europejskim 
regionem narciarskim połączonym jednym skipassem i jednym z największych 
na świecie. 284 km tras o każdym poziomie trudności, 90 nowoczesnych wycią-

gów, tory do pomiaru prędkości, trasy z tyczkami oraz unikalną BMW Ski Movie 
Route – Scheffau (trasę z tyczkami z pomiarem czasu, gdzie cały przejazd jest 
nagrywany, a video z nim można obejrzeć on-line po powrocie ze stoku).

Pełny program na  www.kompas.pl

  ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Forellenhof*** w Angerberg.

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie (7 noclegów), opiekę pilota, transport na stok, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł), KL AXA, dojazd z Warszawy, Łodzi i Wrocławia, wyżywie-
nie (7 x śniadanie, 7 x obiadokolacja).
CENA NIE ZAWIERA:
Dojazdu z Opola, skipassów, opłaty klimatycznej, kaucji zwrotnej za skipass 
i apartament, ewentualnych kosztów wypożyczenia sprzętu, biletu na basen. 
Wszystkie opłaty dodatkowe w euro płatne na miejscu.

DOPŁATY:
1.   Skipass:

• dorośli – 261,50 €/6 dni
• młodzież urodzona w latach 2001-2003 – 196  €/6 dni
• dzieci urodzone pomiędzy 2004-2013 – 131 €/6 dni

2. Opłata klimatyczna za osobę powyżej 17 roku zycia – 9 €
3. Kaucja zwrotna za skipass i apartament – 52 €/os.
4. Aquapark Worgl dla chętnych – ok. 12 euro
5. Nocny tor saneczkowy w Soll dla chętnych

  TERMINY I CENY:
07.02 - 16.02.2020 2499 zł
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Jesteśmy organizatorami rozmaitych wycieczek szkolnych i zielonych szkół 
o ciekawej i co najważniejsze, różnorodnej tematyce. Stawiamy przede wszystkim 
na dobrą zabawę dzieci i młodzieży, śledzimy trendy w modzie, aby podążać 
krokiem naszych młodych Uczestników i co roku wymyślać coraz to nowe atrak-
cje. Proponujmy wyjazdy jedno- lub wielodniowe w najróżniejsze zakątki Polski. 
Wszystkie dobrze przez nas sprawdzone, w które sami zawsze chętnie wracamy. 

Posiadamy również własny ośrodek w miejscowości Drzewina, 35 km od Gdańska. 
Przystanek Drzewina - bo tak nazywa się ten obiekt - jest doskonałą odskocznią 
od miejskiego hałasu. Wokół znajdują się przepiękne zielone tereny więc jest to 
idealne miejsce do realizacji programów pełnych aktywności, przyrody i survivalu. 

Najmłodszych zapraszamy do bajkowego świata, artystycznych podróży, wesołych 
przygód i sportowych rozgrywek. Natomiast starsi znajdą coś dla siebie podczas 
militarnych manewrów, paintballowych gier terenowych, a także poznawania technik 
i podstaw survivalu.

 Na terenie ośrodka znajdują się również trzy przesympatyczne stworzonka  
– Stasiu, Benio i Sziszak. Kim są? To alpaki, które z pewnością umilą chwilę czasu 
wolnego, po wycieczce pełnej wrażeń. 

Dysponujemy profesjonalną, wykwalifikowaną i przede wszystkim sprawdzoną 
kadrą. Są to nieprzypadkowe osoby, które współpracują z nami zarówno przy  
realizacji wycieczek, zielonych szkół, jak i naszych zimowych i letnich obozów. 

Pełna oferta wycieczek dostępna na naszej stronie:
www.kompas.pl/wycieczki-szkolne

wycieczki SzKolne
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MIKOLAJE24.PL to propozycja skierowana do firm i centrów handlowych. Ofe-
rujemy możliwość wynajęcia Św. Mikołaja, Elfów i Śnieżynek oraz rozmaitych 
gadżetów świątecznych. Wszystkie stroje i ozdoby są wysokiej jakości, dzięki 
czemu stwarzają niepowtarzalny klimat. Organizujemy także animacje świą-
teczne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

NASZ ŚW. MIKOŁAJ (SAM ALBO W TOWARZYSTWIE ELFA LUB ŚNIEŻYNKI) 
MOŻE ZOSTAĆ WYNAJĘTY DO:

• rozdawania prezentów świątecznych pracownikom firmy lub kontrahentom
• rozdawania ulotek 
• zakupienia i wręczenia prezentów 
• zorganizowania świątecznego wieczoru dla Twojej firmy

OFERUJEMY TAKŻE NASTĘPUJĄCE ATRAKCJE NA EVENTY ŚWIĄTECZNE:

• biuro Świętego Mikołaja
• tron Świętego Mikołaja
• animacje i konkursy w klimacie świątecznym
• warsztaty zdobienia bombek
• zdjęcia z Mikołajem robione i drukowane na miejscu
• dodatkowe atrakcje na specjalne zamówienie

Pełna oferta dostępna na naszej stronie:
www.mikolaje24.pl

Kontakt:
mikolaj@kompas.pl
tel. 58 303 18 78 lub 696 40 32 32

mikolaje24.Pl
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