
Nr
 1

/2
02

0
ce

na
 9

,9
0 

zł
 (w

 ty
m

 8
% 

VA
T)

IS
SN

 1
89

5-
68

82 LATO 2020
OBOZY / KOLONIE / OBOZY RODZINNE

LATO 2020 - OBOZY / KOLONIE / OBOZY RODZINNE

Strefa Twórcza  
z Dawidem  

Kwiatkowskim 

Trzykrotny laureat Dwukrotny laureat

KOLBUDY

MIERZESZYN

B OTNIAŁ

POSTOŁOWO
PAWŁOWO

DRZEWINA
SUCHA HUTA

TRZEPOWO

NOWA
KARCZMA

TRĄBKI
WIELKIE

KLESZCZEWO

PRUSZCZ
GDAŃSKI

TCZEW

GODZISZEWO

SKARSZEWY

STRASZYN

KOWALE

KOŚCIERZYNA

ADRES:  Drzewina 6a, 83-041 Mierzeszyn, Gmina Trąbki Wielkie 
TELEFONY:  Kom. 696 40 32 32, Stacjonarny: 58 303 18 78
FAX:  58 303 18 78 wew. 22
E-MAIL:  przystanek@przystanekdrzewina.pl

DANE FIRMY:
Biuro Turystyki Aktywnej Kompas sp. z o.o.
Ul. Asesora 72; 80-119 Gdańsk

www.przystanekdrzewina.pl
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DLACZEGO MY
•	 mamy	 22-letnie	 doświadczenie	w	 organi-
zacji	obozów	i	kolonii

•	 jesteśmy	prekursorami,	wyznaczamy	nowe	
standardy

•	 oferta	obozów	jest	różnorodna,	dzięki	czemu	
każdy	znajdzie	coś	dla	siebie

•	 mamy	profesjonalne	podejście	do	wszyst-
kiego,	co	robimy

•	 nasza	oferta	jest	kompleksowa
•	 mamy	indywidualne	podejście	do	każdego

Klienta
•	 ludzie	i	emocje	są	dla	nas	najważniejsze
•	 jesteśmy	kreatywni	i	mamy	mnóstwo	pozy-
tywnej	energii

•	 największą	 wagę	 przywiązujemy	 do	 bez-
pieczeństwa

•	 wszelkie	detale	przygotowujemy	z	dużym	
realizmem

•	 używamy	sprzętu	tylko	z	atestami	bezpie-
czeństwa

•	 w	swoich	magazynach	mamy	dużo	różno-
rodnego	sprzętu,	rekwizytów	i	akcesoriów

•	 wszystko	co	robimy,	robimy	z	Pasją!

NASZE	OŚRODKI
Zapraszamy	do	obiektów:
•	 schronisko	Pasterka:	
www.przystanekpasterka.pl

•	 schronisko	Na	Szczelińcu:
www.naszczelincu.pl

•	 DW	Szczelinka	w	Pasterce: 
	www.przystanekpasterka.pl

•	 Przystanek	Drzewina:	
www.przystanekdrzewina.pl

FACEBOOK
Poznaj	 nas	 lepiej,	 dowiedz	 się	 pierwszy	 
o	 najnowszych	 wydarzeniach	 i	 projektach,
aktualnych	 promocjach	 oraz	 naszych	 kolej-
nych	pomysłach.	Serdecznie	zapraszamy!
www.facebook.com/kompas.bta

INSTAGRAM
Śledź	nas	również	na:	
www.instagram.com/btakompas

RANKING	ORGANIZATORÓW
Kilkakrotnie	 zajmowaliśmy	 czołowe	miejsca	 
w	 ogólnopolskim	 rankingu	 organizatorów	
turystyki	młodzieżowej	

2008	–	1	miejsce,	 2009	–	1	miejsce,	

2010	–	2	miejsce,		 2011	–	1	miejsce,	

2012	–	2	miejsce.	

Jesteśmy	 jednym	 z	 najbardziej	 uznanych	
organizatorów	 na	 rynku,	 o	 ugruntowanej	 i	
stabilnej	 pozycji	 finansowej.	 Jesteśmy	 rów-
nocześnie	 organizatorem	 o	 największej	
ofercie	 autorskich	 pomysłów	 na	 ciekawe	 i	
inspirujące	obozy.

GAZELA	BIZNESU	2013,	2014	i	2017
Trzykrotnie	 znaleźliśmy	 się	 w	 gronie	 Gazel	
Biznesu!	 Elitarny	 ranking,	 tworzony	 przez	
„Puls	 Biznesu”	 od	 15	 lat,	 zrzesza	 w	 swoim	
gronie	najdynamiczniej	rozwijające	się	firmy	
z	sektora	małych	i	średnich	przedsiębiorstw.	
To	 wyróżnienie	 cieszy	 nas	 tym	 bardziej,	 że	
jesteśmy	 jedynym	 organizatorem	 turystyki	
wyróżnionym	w	województwie	pomorskim	i	
jednym	z	niewielu	w	Polsce.

DIAMENTY	FORBESA	2016	i	2017
Zostaliśmy	 również	 dwukrotnie	 uhonoro-
wani	prestiżową	nagrodą	Diamenty	Forbesa	
–	dla	firm,	które	w	ostatnich	trzech	latach	dy-
namicznie	 zwiększały	 swoją	wartość.	Dzięki
temu	dołączyliśmy	do	zacnego	grona	najlep-
szych	firm	na	polskim	rynku!

BIURO	 TURYSTYKI	 AKTYWNEJ	 KOMPAS	
SP.	Z	O.O.
80-119	Gdańsk,	Asesora	72
tel./fax	(+48)	58	303	18	78
e-mail:	biuro@kompas.pl
www.kompas.pl

Jesteśmy	wpisani	do	Rejestru	Organizatorów	 
Turystyki	 i	 Pośredników	 Turystycznych	 
Wojewody	Pomorskiego	nr	191.

Polisy	ubezpieczeniowe:
•	 gwarancja	ubezpieczeniowa
AXA	nr	03.745.509

•	 polisa	OC	deliktowo-kontraktowa	w	PZU	SA
nr	1013111585

NIP	583-286-21-05
REGON	193042862

Kapitał	zakładowy	62	000	zł

Spółka	zarejestrowana	w	Sądzie	Rejonowym	
Gdańsk	Północ	w	Gdańsku	VII	Wydział	Go-
spodarczy	KRS	0000208369.

Konto:
Bank	Ochrony	Środowiska	S.A.
nr:	62	1540	1098	2109	5553	0057	0001
konto	w	PLN
SWIFT	CODE:	EBOSPLPW

Adres	banku:
BOŚ	Bank	Centrum	Korporacyjne	w	Gdańsku
80-824	Gdańsk,	ul.	Podwale	Przedmiejskie	30

Jesteśmy	członkiem:

Lubię to!
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6. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje ofero-
wane w późniejszym terminie.

7. Obowiązek uiszczenia ewentualnych opłat lokalnych (np. opłaty klimatyczne, ka-
ucje, podatki), o ile nie zapewnia tego Organizator, spoczywa na Uczestniku. In-
formacja o takich opłatach określona zostanie każdorazowo w ofercie dotyczącej 
konkretnej imprezy.

V. UBEZPIECZENIA I GWARANCJA
1. Podróżny Uczestniczący w imprezie:

A) w kraju jest objęty ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków  
(NNW suma ubezpieczeniowa 10 000 zł ( NWI + NWS), gdzie NWS (  śmierć 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku stanowi 50 % sumy ubezpiecze-
nia NNW)

B) za granicą jest objęty ubezpieczeniem kosztów leczenia i następstw nieszczęśli-
wych wypadków (KL – suma ubezpieczenia 10 000 euro; NNW - suma ubez-
pieczenia: 4 000 euro zł na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku 
na zdrowiu)

2. Organizator zawiera na rzecz Podróżnego umowę ubezpieczenia w AXA Towarzy-
stwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.. z siedzibą w Warszawie.

3. Ogólne warunki ubezpieczenia KL/NNW ustalone przez ubezpieczyciela, zawierające
m.in. zakres ubezpieczenia i sposób likwidacji szkody, są doręczane Podróżnemu 
przy zawieraniu umowy oraz znajdują się na stronie Organizatora linkiem: https://
kompas.pl/strona-glowna/pobierz-niezbdne-dokumenty.

4. Umowa nie może być zawarta z Podróżnym, który nie złożył oświadczenia, że stan 
jego zdrowia umożliwia udział w imprezie oraz, że w przypadku zachorowania 
w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku 
zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela, a także iż wyraża zgodę
na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji leczenia. 

5. Jeżeli Podróżny zawiera umowę na rzecz osoby/osób trzecich to w umowie zgło-
szeniu składa oświadczenie przewidziane w ust. 4 w imieniu tej osoby/tych osób

6. Podróżny może dodatkowo ubezpieczyć się od związanych z imprezą kosztów 
rezygnacji z imprezy turystycznej i kosztów przerwania Uczestnictwa w impre-
zie turystycznej. 

7. Organizator wydaje Podróżnemu wpłacającemu całość lub część należności z tytułu 
zawartej umowy, w formie oświadczenia, pisemne potwierdzenie posiadania za-
bezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji oraz 
odprowadzania składek na Fundusz. 

8. Organizator oświadcza, że posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową wydaną 
przez ubezpieczyciela przeznaczoną na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy lub 
kosztów powrotu do kraju oraz na zwrot całości lub części wpłat wniesionych ty-
tułem zapłaty za imprezę w razie niewypłacalności Organizatora. Data ważności, jej 
numer oraz kwota gwarancji znajdują się na umowie - zgłoszeniu oraz pod linkiem: 
https://kompas.pl/strona-glowna/pobierz-niezbdne-dokumenty.

9. Organizator oświadcza, że dokonuje terminowego odprowadzania składek od umów 
należnych od umów składki na Fundusz, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2
pkt 4 ustawy i zobowiązuje się do dalszego odprowadzania składek na zasadach 
określonych ustawą. Kwota należna z tytułu składki na Fundusz obliczana jest za 
okres jednego miesiąca i przekazywana wraz z wymaganą ustawą deklaracją do 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie do 21. dnia miesiąca 
następującego po danym okresie. 

10. W razie przewidzianej ustawą konieczności wypłat z gwarancji ubezpieczeniowej 
- szczegółowych informacji udziela Podróżnemu: 
A) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Wydział Turystyki, adres: 
ul. Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk; adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27, 
80-810 Gdańsk, tel. 58 32 68 350, fax 58 32 68 352, e-mail: dt@pomorskie.eu) 
lub najbliższa placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej 

B) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za
imprezę – ubezpieczyciel

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
1. Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem impre-

zy. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie w razie odstąpienia od 
Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora opłaty
za odstąpienie od Umowy, której warunki zostały określone w Rozdziale X ust. 
2.  Podróżny może żądać od Organizatora uzasadnienia wysokości opłaty za od-
stąpienie od Umowy.

2. Podróżny może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia 
opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nad-
zwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym 
sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz Podróż-
nych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat doko-
nanych z tytułu imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

3. Organizator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat 
dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza niż 12 
oraz mniejsza niż 20 dla imprez fakultatywnych (chyba, że Umowa stanowi inaczej), 
a Organizator powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy w terminie nie później:
A) niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,
B) niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 6 dni lub krócej.
C) niż na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni.

4. Nieodwołanie imprezy w przypadkach określonych w ust. 3 nie oznacza jednak, iż 
Organizator gwarantuje wskazaną liczbę Uczestników na danej imprezie. Liczba
ta może być mniejsza. 

5. Organizator może rozwiązać Umowę przed rozpoczęciem imprezy i dokonać pełnego 
zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszko-
dowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować Umowy z powodu nie-
uniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Organizator powiadomi Podróżnego na 
trwałym nośniku o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy.

6. W przypadkach o jakich mowa wyżej w ust. 2, 3 i 5 Organizator turystyki doko-
nuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat przez Podróżnego w terminie 14 dni od 
dnia rozwiązania Umowy.

VII. REZYGNACJA Z IMPREZY i JEJ KOSZTY
1. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień:

A) wpływu rezygnacji (pisemnego oświadczenia) do siedziby Organizatora, naj-
później w dniu rozpoczęcia imprezy,

B) następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności określonych 
Umową,

C) rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Podróżnego z przyczyn nieleżących po

stronie Organizatora (brak odpowiednich dokumentów niedotrzymanie termi-
nów płatności itp.) albo odstąpienia od Umowy, Organizator dokonuje potrąceń 
z wpłatą Uczestnika, w wysokości poniesionych kosztów związanych z imprezą, 
jednak nie więcej niż: 
A) 200 zł przy rezygnacji począwszy od dnia pierwszej wpłaty do 31. dnia przed 

datą rozpoczęcia imprezy;
B) 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 30. do 14. dnia przed rozpoczęciem imprezy;
C) 60% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni od daty

rozpoczęcia imprezy;
D) 80% ceny imprezy w przypadku niestawienia się na miejsce zbiórki w dniu

rozpoczęcia imprezy.
3. Podróżny może żądać od Organizatora uzasadnienia wysokości opłaty za odstą-

pienie od Umowy.
4. Przy rezygnacji wysokość potrącenia z wpłat jest naliczana niezależnie od daty

zawarcia Umowy.
5. Organizator zaleca Uczestnikowi zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygna-

cji z imprezy.
6. Szczególne przypadki rezygnacji z udziału w imprezie rozpatruje Dyrektor Biura.
7. Zasady określone wyżej dotyczą również imprez fakultatywnych.
8. Wyżej określone zasady nie dotyczą natomiast Uczestników, którzy skorzystali

z pakietów ochronnych Parasol albo Super Parasol.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwier-

dzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem 
lub zaniechaniem Podróżnego.

2. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność 
w przypadku, gdy Organizator udowodni, że winę za niezgodność ponosi Podróż-
ny lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych 
Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, a także gdy niezgod-
ność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. 

3. Roszczenia Podróżnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług 
turystycznych objętych imprezą przedawniają się z upływem 3 lat W przypadkach 
innych, niż określone w art. 50 ust. 5 ustawy, Organizator ogranicza odszkodowa-
nie, jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora, do trzykrotności ceny imprezy 
turystycznej względem każdego Podróżnego. Ograniczenia tego nie stosuje się 
w przypadku szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wy-
niku niedbalstwa.

IX. SKARGI (REKLMACJE) 
1. Podróżny ma obowiązek poinformować Organizatora lub przedstawiciela Orga-

nizatora w miejscu realizacji imprezy (kierownika, wychowawcę, itp.) o wszelkich 
niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. W przypadku stwier-
dzonej niezgodności Podróżny ma prawo do złożenia skargi (reklamacji). W celu 
zapobiegania szkodom oraz w celu należytego wykonania Umowy skarga winna 
być złożona przez Podróżnego niezwłocznie, tak, aby Organizator miał możliwość 
podjęcia stosownych działań. Organizator zaleca złożenie skargi w postaci papie-
rowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Skarga 
powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Podróżnego i imprezy w której 
Uczestniczył), przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań. Za-
leca się aby skargę złożyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia 
imprezy. W przypadku złożenia skargi po terminie, Organizator jest uprawniony do 
uznania jej za bezskuteczną, co nie ogranicza uprawnień Podróżnego do dochodzenia 
roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 
3 lata. Podróżny, w trakcie rozpatrywania skargi przez Organizatora powinien za-
pewnić współpracę z Organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi.

2. Przedmiotem roszczeń nie mogą być znane Uczestnikowi przed zawarciem Umowy 
oraz przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia, niedogod-
ności lub niewygody, na jakie wyraził zgodę.

3. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika w czasie trwania imprezy świad-
czeń z przyczyn leżących po jego stronie, ma on prawo żądać ich wartość jedynie 
w części w jakiej Organizator zaoszczędził wpłaconą przez Uczestnika kwotę albo 
jaką odzyskał z uwagi na niewykorzystanie świadczenia przez Uczestnika.

4. Skarga związana z realizacją imprezy może być kierowana bezpośrednio do Orga-
nizatora lub do Agenta turystycznego, za pośrednictwem którego Umowa została 
ona nabyta. Agent turystyczny oraz przedstawiciel Organizatora w miejscu realizacji 
imprezy (kierownik, wychowawca, itp.) nie są uprawnieni do uznawania roszczeń 
Podróżnego związanych z Umową, w szczególności wynikających z wniesionej 
przez Podróżnego skargi. 

5. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana Podróżnemu w po-
staci papierowej, mailowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, sto-
sownie do okoliczności w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

6. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i do-
chodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa, Organizator informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia 
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, 
któremu podlega Organizator jest Inspekcja Handlowa - Wojewódzki Inspektor 
Inspekcji Handlowej w Gdańsku (ul. Marii Konopnickiej 4; mail: sekretariat@ihgd.
pl. Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za 
pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&ln-
g=PL. Podróżny jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą wskazanej powyżej 
platformy, W przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem procedury dostępnej 
na stronie internetowej Organizatora (online). Podróżny może również uzyskać 
pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim a Organi-
zatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub 
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów 
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub ko-
rzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl
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DLACZEGO MY
•	 mamy	 22-letnie	 doświadczenie	w	 organi-
zacji	obozów	i	kolonii

•	 jesteśmy	prekursorami,	wyznaczamy	nowe	
standardy

•	 oferta	obozów	jest	różnorodna,	dzięki	czemu	
każdy	znajdzie	coś	dla	siebie

•	 mamy	profesjonalne	podejście	do	wszyst-
kiego,	co	robimy

•	 nasza	oferta	jest	kompleksowa
•	 mamy	indywidualne	podejście	do	każdego

Klienta
•	 ludzie	i	emocje	są	dla	nas	najważniejsze
•	 jesteśmy	kreatywni	i	mamy	mnóstwo	pozy-
tywnej	energii

•	 największą	 wagę	 przywiązujemy	 do	 bez-
pieczeństwa

•	 wszelkie	detale	przygotowujemy	z	dużym	
realizmem

•	 używamy	sprzętu	tylko	z	atestami	bezpie-
czeństwa

•	 w	swoich	magazynach	mamy	dużo	różno-
rodnego	sprzętu,	rekwizytów	i	akcesoriów

•	 wszystko	co	robimy,	robimy	z	Pasją!

NASZE	OŚRODKI
Zapraszamy	do	obiektów:
•	 schronisko	Pasterka:	
www.przystanekpasterka.pl

•	 schronisko	Na	Szczelińcu:
www.naszczelincu.pl

•	 DW	Szczelinka	w	Pasterce: 
	www.przystanekpasterka.pl

•	 Przystanek	Drzewina:	
www.przystanekdrzewina.pl

FACEBOOK
Poznaj	 nas	 lepiej,	 dowiedz	 się	 pierwszy	 
o	 najnowszych	 wydarzeniach	 i	 projektach,
aktualnych	 promocjach	 oraz	 naszych	 kolej-
nych	pomysłach.	Serdecznie	zapraszamy!
www.facebook.com/kompas.bta

INSTAGRAM
Śledź	nas	również	na:	
www.instagram.com/btakompas

RANKING	ORGANIZATORÓW
Kilkakrotnie	 zajmowaliśmy	 czołowe	miejsca	 
w	 ogólnopolskim	 rankingu	 organizatorów	
turystyki	młodzieżowej	

2008	–	1	miejsce,	 2009	–	1	miejsce,	

2010	–	2	miejsce,		 2011	–	1	miejsce,	

2012	–	2	miejsce.	

Jesteśmy	 jednym	 z	 najbardziej	 uznanych	
organizatorów	 na	 rynku,	 o	 ugruntowanej	 i	
stabilnej	 pozycji	 finansowej.	 Jesteśmy	 rów-
nocześnie	 organizatorem	 o	 największej	
ofercie	 autorskich	 pomysłów	 na	 ciekawe	 i	
inspirujące	obozy.

GAZELA	BIZNESU	2013,	2014	i	2017
Trzykrotnie	 znaleźliśmy	 się	 w	 gronie	 Gazel	
Biznesu!	 Elitarny	 ranking,	 tworzony	 przez	
„Puls	 Biznesu”	 od	 15	 lat,	 zrzesza	 w	 swoim	
gronie	najdynamiczniej	rozwijające	się	firmy	
z	sektora	małych	i	średnich	przedsiębiorstw.	
To	 wyróżnienie	 cieszy	 nas	 tym	 bardziej,	 że	
jesteśmy	 jedynym	 organizatorem	 turystyki	
wyróżnionym	w	województwie	pomorskim	i	
jednym	z	niewielu	w	Polsce.

DIAMENTY	FORBESA	2016	i	2017
Zostaliśmy	 również	 dwukrotnie	 uhonoro-
wani	prestiżową	nagrodą	Diamenty	Forbesa	
–	dla	firm,	które	w	ostatnich	trzech	latach	dy-
namicznie	 zwiększały	 swoją	wartość.	Dzięki
temu	dołączyliśmy	do	zacnego	grona	najlep-
szych	firm	na	polskim	rynku!

BIURO	 TURYSTYKI	 AKTYWNEJ	 KOMPAS	
SP.	Z	O.O.
80-119	Gdańsk,	Asesora	72
tel./fax	(+48)	58	303	18	78
e-mail:	biuro@kompas.pl
www.kompas.pl

Jesteśmy	wpisani	do	Rejestru	Organizatorów	 
Turystyki	 i	 Pośredników	 Turystycznych	 
Wojewody	Pomorskiego	nr	191.

Polisy	ubezpieczeniowe:
•	 gwarancja	ubezpieczeniowa
AXA	nr	03.745.509

•	 polisa	OC	deliktowo-kontraktowa	w	PZU	SA
nr	1013111585

NIP	583-286-21-05
REGON	193042862

Kapitał	zakładowy	62	000	zł

Spółka	zarejestrowana	w	Sądzie	Rejonowym	
Gdańsk	Północ	w	Gdańsku	VII	Wydział	Go-
spodarczy	KRS	0000208369.

Konto:
Bank	Ochrony	Środowiska	S.A.
nr:	62	1540	1098	2109	5553	0057	0001
konto	w	PLN
SWIFT	CODE:	EBOSPLPW

Adres	banku:
BOŚ	Bank	Centrum	Korporacyjne	w	Gdańsku
80-824	Gdańsk,	ul.	Podwale	Przedmiejskie	30

Jesteśmy	członkiem:

Lubię to!
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6. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje ofero-
wane w późniejszym terminie.

7. Obowiązek uiszczenia ewentualnych opłat lokalnych (np. opłaty klimatyczne, ka-
ucje, podatki), o ile nie zapewnia tego Organizator, spoczywa na Uczestniku. In-
formacja o takich opłatach określona zostanie każdorazowo w ofercie dotyczącej 
konkretnej imprezy.

V. UBEZPIECZENIA I GWARANCJA
1. Podróżny Uczestniczący w imprezie:

A) w kraju jest objęty ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków  
(NNW suma ubezpieczeniowa 10 000 zł ( NWI + NWS), gdzie NWS (  śmierć 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku stanowi 50 % sumy ubezpiecze-
nia NNW)

B) za granicą jest objęty ubezpieczeniem kosztów leczenia i następstw nieszczęśli-
wych wypadków (KL – suma ubezpieczenia 10 000 euro; NNW - suma ubez-
pieczenia: 4 000 euro zł na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku 
na zdrowiu)

2. Organizator zawiera na rzecz Podróżnego umowę ubezpieczenia w AXA Towarzy-
stwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.. z siedzibą w Warszawie.

3. Ogólne warunki ubezpieczenia KL/NNW ustalone przez ubezpieczyciela, zawierające
m.in. zakres ubezpieczenia i sposób likwidacji szkody, są doręczane Podróżnemu 
przy zawieraniu umowy oraz znajdują się na stronie Organizatora linkiem: https://
kompas.pl/strona-glowna/pobierz-niezbdne-dokumenty.

4. Umowa nie może być zawarta z Podróżnym, który nie złożył oświadczenia, że stan 
jego zdrowia umożliwia udział w imprezie oraz, że w przypadku zachorowania 
w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku 
zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela, a także iż wyraża zgodę
na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji leczenia. 

5. Jeżeli Podróżny zawiera umowę na rzecz osoby/osób trzecich to w umowie zgło-
szeniu składa oświadczenie przewidziane w ust. 4 w imieniu tej osoby/tych osób

6. Podróżny może dodatkowo ubezpieczyć się od związanych z imprezą kosztów 
rezygnacji z imprezy turystycznej i kosztów przerwania Uczestnictwa w impre-
zie turystycznej. 

7. Organizator wydaje Podróżnemu wpłacającemu całość lub część należności z tytułu 
zawartej umowy, w formie oświadczenia, pisemne potwierdzenie posiadania za-
bezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji oraz 
odprowadzania składek na Fundusz. 

8. Organizator oświadcza, że posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową wydaną 
przez ubezpieczyciela przeznaczoną na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy lub 
kosztów powrotu do kraju oraz na zwrot całości lub części wpłat wniesionych ty-
tułem zapłaty za imprezę w razie niewypłacalności Organizatora. Data ważności, jej 
numer oraz kwota gwarancji znajdują się na umowie - zgłoszeniu oraz pod linkiem: 
https://kompas.pl/strona-glowna/pobierz-niezbdne-dokumenty.

9. Organizator oświadcza, że dokonuje terminowego odprowadzania składek od umów 
należnych od umów składki na Fundusz, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2
pkt 4 ustawy i zobowiązuje się do dalszego odprowadzania składek na zasadach 
określonych ustawą. Kwota należna z tytułu składki na Fundusz obliczana jest za 
okres jednego miesiąca i przekazywana wraz z wymaganą ustawą deklaracją do 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie do 21. dnia miesiąca 
następującego po danym okresie. 

10. W razie przewidzianej ustawą konieczności wypłat z gwarancji ubezpieczeniowej 
- szczegółowych informacji udziela Podróżnemu: 
A) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Wydział Turystyki, adres: 
ul. Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk; adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27, 
80-810 Gdańsk, tel. 58 32 68 350, fax 58 32 68 352, e-mail: dt@pomorskie.eu) 
lub najbliższa placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej 

B) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za
imprezę – ubezpieczyciel

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
1. Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem impre-

zy. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie w razie odstąpienia od 
Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora opłaty
za odstąpienie od Umowy, której warunki zostały określone w Rozdziale X ust. 
2.  Podróżny może żądać od Organizatora uzasadnienia wysokości opłaty za od-
stąpienie od Umowy.

2. Podróżny może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia 
opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nad-
zwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym 
sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz Podróż-
nych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat doko-
nanych z tytułu imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

3. Organizator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat 
dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza niż 12 
oraz mniejsza niż 20 dla imprez fakultatywnych (chyba, że Umowa stanowi inaczej), 
a Organizator powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy w terminie nie później:
A) niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,
B) niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 6 dni lub krócej.
C) niż na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni.

4. Nieodwołanie imprezy w przypadkach określonych w ust. 3 nie oznacza jednak, iż 
Organizator gwarantuje wskazaną liczbę Uczestników na danej imprezie. Liczba
ta może być mniejsza. 

5. Organizator może rozwiązać Umowę przed rozpoczęciem imprezy i dokonać pełnego 
zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszko-
dowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować Umowy z powodu nie-
uniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Organizator powiadomi Podróżnego na 
trwałym nośniku o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy.

6. W przypadkach o jakich mowa wyżej w ust. 2, 3 i 5 Organizator turystyki doko-
nuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat przez Podróżnego w terminie 14 dni od 
dnia rozwiązania Umowy.

VII. REZYGNACJA Z IMPREZY i JEJ KOSZTY
1. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień:

A) wpływu rezygnacji (pisemnego oświadczenia) do siedziby Organizatora, naj-
później w dniu rozpoczęcia imprezy,

B) następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności określonych 
Umową,

C) rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Podróżnego z przyczyn nieleżących po

stronie Organizatora (brak odpowiednich dokumentów niedotrzymanie termi-
nów płatności itp.) albo odstąpienia od Umowy, Organizator dokonuje potrąceń 
z wpłatą Uczestnika, w wysokości poniesionych kosztów związanych z imprezą, 
jednak nie więcej niż: 
A) 200 zł przy rezygnacji począwszy od dnia pierwszej wpłaty do 31. dnia przed 

datą rozpoczęcia imprezy;
B) 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 30. do 14. dnia przed rozpoczęciem imprezy;
C) 60% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni od daty

rozpoczęcia imprezy;
D) 80% ceny imprezy w przypadku niestawienia się na miejsce zbiórki w dniu

rozpoczęcia imprezy.
3. Podróżny może żądać od Organizatora uzasadnienia wysokości opłaty za odstą-

pienie od Umowy.
4. Przy rezygnacji wysokość potrącenia z wpłat jest naliczana niezależnie od daty

zawarcia Umowy.
5. Organizator zaleca Uczestnikowi zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygna-

cji z imprezy.
6. Szczególne przypadki rezygnacji z udziału w imprezie rozpatruje Dyrektor Biura.
7. Zasady określone wyżej dotyczą również imprez fakultatywnych.
8. Wyżej określone zasady nie dotyczą natomiast Uczestników, którzy skorzystali

z pakietów ochronnych Parasol albo Super Parasol.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwier-

dzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem 
lub zaniechaniem Podróżnego.

2. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność 
w przypadku, gdy Organizator udowodni, że winę za niezgodność ponosi Podróż-
ny lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych 
Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, a także gdy niezgod-
ność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. 

3. Roszczenia Podróżnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług 
turystycznych objętych imprezą przedawniają się z upływem 3 lat W przypadkach 
innych, niż określone w art. 50 ust. 5 ustawy, Organizator ogranicza odszkodowa-
nie, jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora, do trzykrotności ceny imprezy 
turystycznej względem każdego Podróżnego. Ograniczenia tego nie stosuje się 
w przypadku szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wy-
niku niedbalstwa.

IX. SKARGI (REKLMACJE) 
1. Podróżny ma obowiązek poinformować Organizatora lub przedstawiciela Orga-

nizatora w miejscu realizacji imprezy (kierownika, wychowawcę, itp.) o wszelkich 
niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. W przypadku stwier-
dzonej niezgodności Podróżny ma prawo do złożenia skargi (reklamacji). W celu 
zapobiegania szkodom oraz w celu należytego wykonania Umowy skarga winna 
być złożona przez Podróżnego niezwłocznie, tak, aby Organizator miał możliwość 
podjęcia stosownych działań. Organizator zaleca złożenie skargi w postaci papie-
rowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Skarga 
powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Podróżnego i imprezy w której 
Uczestniczył), przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań. Za-
leca się aby skargę złożyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia 
imprezy. W przypadku złożenia skargi po terminie, Organizator jest uprawniony do 
uznania jej za bezskuteczną, co nie ogranicza uprawnień Podróżnego do dochodzenia 
roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 
3 lata. Podróżny, w trakcie rozpatrywania skargi przez Organizatora powinien za-
pewnić współpracę z Organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi.

2. Przedmiotem roszczeń nie mogą być znane Uczestnikowi przed zawarciem Umowy 
oraz przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia, niedogod-
ności lub niewygody, na jakie wyraził zgodę.

3. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika w czasie trwania imprezy świad-
czeń z przyczyn leżących po jego stronie, ma on prawo żądać ich wartość jedynie 
w części w jakiej Organizator zaoszczędził wpłaconą przez Uczestnika kwotę albo 
jaką odzyskał z uwagi na niewykorzystanie świadczenia przez Uczestnika.

4. Skarga związana z realizacją imprezy może być kierowana bezpośrednio do Orga-
nizatora lub do Agenta turystycznego, za pośrednictwem którego Umowa została 
ona nabyta. Agent turystyczny oraz przedstawiciel Organizatora w miejscu realizacji 
imprezy (kierownik, wychowawca, itp.) nie są uprawnieni do uznawania roszczeń 
Podróżnego związanych z Umową, w szczególności wynikających z wniesionej 
przez Podróżnego skargi. 

5. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana Podróżnemu w po-
staci papierowej, mailowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, sto-
sownie do okoliczności w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

6. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i do-
chodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa, Organizator informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia 
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, 
któremu podlega Organizator jest Inspekcja Handlowa - Wojewódzki Inspektor 
Inspekcji Handlowej w Gdańsku (ul. Marii Konopnickiej 4; mail: sekretariat@ihgd.
pl. Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za 
pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&ln-
g=PL. Podróżny jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą wskazanej powyżej 
platformy, W przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem procedury dostępnej 
na stronie internetowej Organizatora (online). Podróżny może również uzyskać 
pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim a Organi-
zatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub 
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów 
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub ko-
rzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl
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 162 Dojazdy
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biuro

Maciej Sokołowski
właściciel

Kuba Marjański
dyrektor biura

Michał Boniec
z-ca dyrektora ds. kluczowych 

projektów

Agnieszka Cheba
kierownik działu organizacji, 

Interkamp

Dorota Okrój
specjalista ds. HR

Karolina Lubiejewska
specjalista ds. administracji

Agnieszka Zielińska
kierownik działu 

sprzedaży

Karolina Stenka
specjalista ds. sprzedaży

Aleksandra Gawrońska
specjalista ds. sprzedaży

Kamila Niewinowska
specjalista ds. sprzedaży

Małgorzata Baumann
kierownik działu 

wycieczki szkolne

Mateusz Słomkowski
specjalista ds. turystyki 

i logistyki

Agata Kot
specjalista ds. turystyki 

i logistyki

Marta Kozera
specjalista ds. organizacji

Przemysław Burczyk
specjalista ds. turystyki i logistyki

Katarzyna Szymala
specjalista ds. rozliczeń

Jakub Kaczyński
radca prawny
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nasza kadra

Agnieszka Krupińska Konrad Mrozik Sebastian Jankowski

inżynier lotnictwa, Mistrzyni Gry, Larpmaster koordynator obozów fabularnych, filmowiec 
i filolog klasyczny

muzyk, aktor, wielbiciel kotów, z zawodu 
analityk gospodarczy

Weronika Panda Sobczak Maciek Wąsowski Anna Drabik

wychowana w Kompasie, tancerka, medyk, 
mały wulkan energii

koordynator obozów militarnych, strzelec 
sportowy, miłośnik sportów extremalnych

instruktorka ZHP, wieloletni wychowawca 
i kierownik, pasjonatka lasu, gór i robotów

Marta Garbowska Monika Sosnowska Sławek Czyżowicz

muzyk, aktor, wielbiciel kotów, z zawodu 
analityk gospodarczy

pedagog, zoopsycholog, miłośniczka 
wieczornych rozmów z kubkiem kakao

leśnik, pedagog, edukator przyrodniczo-leśny, 
instruktor survivalu

Sylwia Lisiecka Karolina Glinka Paulina Walat

studentka chemii, przekazuje wiedzę poprzez 
zabawę, uwielbia muzykę, książki i podróże

psycholog dziecięcy, pedagog, miłośniczka 
podróży z plecakiem i piosenki turystycznej 

spec. ds. turystyki, tancerka, miłośniczka 
sportu i dobrej sztuki, wieczna powsinoga

Adam Woźnicki Małgorzata Zagrocka Miłosz Adach 

koordynator obozów żeglarskich, nurek, 
ratownik, instruktor PZŻ, żeglarz

instruktorka narciarstwa, miłośniczka gór 
i jazdy na rolkach

hoży doktor z duszą nomady, pasjonat 
fotografii i adept boksu po godzinach

Romek Pawłowski Kamila Schwarz Maciek Łęgowski

trener II klasy specjalność koszykówka, 
instruktor pływania i narciarstwa

geograf i meteorolog, zapalony żeglarz 
i miłośnik języka koreańskiego

kierownik obozów, pedagog, instruktor ZHP, 
zakochany w górach pasjonat podróży 
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dlaczego my? Nasze zalety

Po pierwsze jakość!
Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Uczestnicy rozwijali swoje 
pasje, nawiązywali ciekawe znajomości, spędzali czas zgodnie ze 
swoimi zainteresowaniami, cieszyli się aktywnym wypoczynkiem.

Aktywny, ciekawy i bezpieczny program
Program to nasze „oczko w głowie”. Jest bardzo aktywny i wymaga 
od Uczestników czynnego udziału w jego realizacji. Stale przyświeca 
nam hasło: im mniej czasu wolnego, tym lepiej.

Lekarz obozowy
Na każdym obozie zatrudniony jest lekarz, którego zadaniem jest 
czuwanie nad zdrowiem Uczestników obozu i reagowanie w na-
głych przypadkach.

Autorskie programy
Kierujemy się zasadą: im mniej czasu wolnego, tym lepiej. Co roku 
tworzymy nowe autorskie obozy, pisane przez specjalistów w da-
nej dziedzinie. Wierzymy, że nasze oryginalne pomysły i włożony 
w przygotowanie obozu wysiłek, są źródłem naszego sukcesu i ide-
alnego letniego wypoczynku Uczestników.

Profesjonalna Kadra
Szczególną wagę przykładamy do doboru Kadry. Jej członkami są 
wychowawcy, animatorzy, kierownicy, służby medyczne i instrukto-
rzy, zatrudniani po kilkuetapowej rekrutacji. Mają możliwie najwyż-
sze kwalifikacje i umiejętności, przechodzą wewnętrzne szkolenia 
i pracują z nami przez wiele sezonów.  

Liczba opiekunów
Liczba osób Kadry jest zawsze większa niż przewidują to przepisy. 
Na niektórych obozach przypada tylko 3 Uczestników na jedną 
osobę Kadry (opiekunowie, instruktorzy, lekarze itp.).

Sprawdzony, atestowany sprzęt
Do realizacji programu, często bardzo specjalistycznego, niezbędny 
jest właściwy sprzęt. Jego jakość i stan jest zawsze przedmiotem 
wnikliwej kontroli, przed rozpoczęciem każdego turnusu oraz kon-
kretnych zajęć.

Relacje z obozów
Codziennie o godzinie 11:00 na naszej stronie www.kompas.pl 
Rodzice znajdą fotograficzną relację z poprzedniego dnia obozu. Na 

bieżąco mogą Państwo śledzić, jak dzieci spędziły czas i co udało 
im się stworzyć. 

Przebieg obozu 
W czasie obozu nasza Kadra jest w stałym kontakcie z Rodzicami. 
Po obozie każdy Rodzic otrzymuje pisemną informację wychowawcy 
na temat zachowania, postępów i sukcesów, jakie odniosło dziecko 
w czasie obozu.

Normy współżycia społecznego
Na naszych obozach zasady są zawsze jasno określone: zero alkoho-
lu, zero narkotyków, zero papierosów. Osoby niepodporządkowujące 
się tym wymaganiom są natychmiast usuwane z obozów.

Zakwaterowanie
Obozy mogą mieć różne warunki zakwaterowania, w zależności 
od programu. Może być to pensjonat, ośrodek wypoczynkowy, 
a w niektórych przypadkach także i namiot. Wielokrotnie, przed 
sezonem i w jego trakcie, kontrolujemy jakość obiektów i pilnujemy 
przestrzegania wysokich standardów.

Dojazdy
Dojazd każdego Uczestnika, korzystającego z transportu realizowa-
nego przez nas, odbywa się zawsze pod opieką naszej Kadry. Dbamy 
o bezpieczeństwo oraz wygodę naszych klientów.

Telefon alarmowy
W sezonie letnim Biuro jest czynne w godz. 9.00-17.00. W szcze-
gólnie ważnym czasie, czyli podczas dojazdów i powrotów, jeste-
śmy dostępni pod całodobowym numerem dojazdowego telefonu 
alarmowego: (+48) 602 60 90 10.

Stała łączność z obozami
Wiemy, jak ważny jest kontakt z dzieckiem. Każdy kierownik obozu 
ma służbowy telefon, którego numer przesyłamy Państwu w e-mailu 
na kilka dni przed wyjazdem.

Ubezpieczenie
Każdy Uczestnik naszych imprez jest potrójnie chroniony! Po pierw-
sze: posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe, po drugie: mamy polisę 
OC deliktowo-kontraktową, po trzecie: każdego Uczestnika naszych 
imprez ubezpieczamy od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NNW) oraz kosztów leczenia przy imprezach zagranicznych (KL).
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najczęściej zAdawane Pytania

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 za-
jęciach 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.

Jak duże kieszonkowe dać dziecku na obóz?
Kieszonkowe na obóz nie musi być duże. Na naszych obozach dzieci 
otrzymują pełne wyżywienie, tj. śniadanie, obiad + podwieczorek 
i kolację, co pozwala znacznie ograniczyć wydatki. Na obozy zagra-
niczne konieczne jest kieszonkowe w walucie obowiązującej w da-
nym kraju. Ważne: pieniędzy w depozyt nie przyjmują opiekunowie 
na zbiórkach wyjazdowych, ponieważ osoba jadąca z dzieckiem nie 
zawsze jest później jego bezpośrednim opiekunem.

Dziecko na stałe przyjmuje leki – czy ktoś będzie nadzorował 
ich podawanie?
Podczas zgłaszania dziecka na obóz proszę powiadomić nas o jego 
chorobach lub przypadłościach, abyśmy mogli właściwie dobrać 
program, a także przygotować się do właściwej opieki. Opis cho-
rób i przyjmowanych leków powinien być zamieszczony na karcie 
kwalifikacyjnej ze wskazaniem właściwego dawkowania. Leki są 
podawane pod kontrolą lekarza obozowego przez wychowawców.

Czy rodzeństwo lub dzieci, które się znają, mogą być razem 
w pokoju?
Przydzielaniem pokoju na obozie zajmuje się kierownik obozu. Pod-
stawowym kryterium podziału Uczestników jest płeć, więc rodzeń-
stwo mieszane nie będzie zakwaterowane razem. Pozostałe prośby 
dotyczące zakwaterowania można nam zgłaszać przed obozem 
mailowo lub telefonicznie – wszystkie staramy się spełniać. 

Dziecko jest na specjalnej diecie – czy może pojechać na obóz?
Przyjmujemy uczestników będących na różnych dietach. W przypad-
ku gdy Państwa dziecko podlega specjalnej diecie, prosimy o kontakt 
w tej sprawie z naszym biurem. Wówczas udzielimy informacji, który 
z naszych ośrodków spełnia wymagania konkretnej diety.

Czy dzieci mają zapewnioną opiekę także podczas podróży?
Tak, dzieci przebywają pod stałą opieką od pierwszej do ostatniej 
chwili podróży, bez względu na środek transportu (wynajęty autokar, 

pociąg, FlixBus itd.). Numer do opiekuna podróży zostanie Państwu 
przesłany ok. 1-2 dni przed planowaną podróżą. Opiekun podró-
ży towarzyszący dziecku niekoniecznie będzie jego wychowawcą 
podczas obozu.

Czy podane na stronie internetowej godziny i miejsca zbiórek 
mogą ulec zmianie?
Staramy się, aby godziny i miejsca zbiórek nie ulegały zmianom, 
jednak zdarza się, że są one nieuniknione. Obowiązujące informa-
cje dojazdowe przesyłamy do Państwa dwukrotnie: mailem około 
tydzień przed rozpoczęciem obozu oraz SMS-em około 1-2 dni 
przed wyjazdem.

Czy można otrzymać fakturę za wyjazd?
Tak, można otrzymać fakturę. Ze szczegółowymi informacjami do-
tyczącymi jej wystawienia mogą się Państwo zapoznać na naszej 
stronie internetowej w dokumencie zasady wystawiania faktur. 
Znajduję się on przy opisie każdego obozu w zakładce dokumenty 
do pobrania. 

Mój zakład pracy dofinansowuje pobyt dziecka – jakie dokumenty 
są mi potrzebne?
W przypadku możliwości dofinansowania wypoczynku przez zakład 
pracy powinni się Państwo skontaktować z nami bezpośrednio przed 
dokonaniem rezerwacji. Służymy pomocą w wypełnianiu doku-
mentacji w części należącej do organizatora. Posiadamy niezbędne 
upoważnienia do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, które 
w razie konieczności możemy przedłożyć pracodawcy. 

Czy wszystkie obozy zgłaszane są do kuratorium?
Tak, wszystkie obozy (poza wyjazdami 18 +) są zgłoszone do kura-
torium. Jeśli potrzebują Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 
wypoczynku przez kuratorium oświaty, proszę skontaktować się 
z naszym biurem.

Dziecko jest pełnoletnie – czy konieczne jest wypełnianie karty 
kwalifikacyjnej?
Tak, każdy Uczestnik obozu musi mieć wypełnioną kartę kwalifika-
cyjną. Jest to dokument niezbędny do uczestnictwa w obozie. Kartę 
w całości może wypełnić rodzic. Ważne, aby zaznaczyć informacje 
na temat wszystkich chorób, uczuleń i przyjmowanych leków.
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inforMacje dlA ROdziców

Cykl Moje Pierwsze Kolonie stworzyliśmy z myślą o dzieciach, 
które pierwszy raz wyjeżdżają na samodzielne wakacje. To kolonie 
skonstruowane specjalnie pod potrzeby najmłodszych Uczestników. 
Proponujemy dzieciom dobrą zabawę, nowe przygody i towarzystwo 
rówieśników, a Państwa zapewniamy, że opiekę nad Uczestnikami 
sprawować będzie doświadczone grono opiekunów.

Czy to już czas na kolonię? Dzieci od około 5. roku życia zaczyna-
ją coraz bardziej interesować się światem, są spragnione nowych 
wrażeń i zadają mnóstwo pytań. Odkrywają także uroki zabawy 
w towarzystwie rówieśników, uczą się nawiązywania relacji i bycia 
w grupie. Pobyt na kolonii nie tylko spełnia wszystkie te potrzeby, 
ale też pozwala dziecku pokonać strach przed dłuższym pobytem 
poza domem i pierwszy raz poczuć smak samodzielności.

Jak ułatwić dziecku wyjazd na kolonię? Bardzo ważne jest wy-
pełnienie karty kolonijnej. Mogą tam umieścić Państwo wszelkie 
informacje na temat dziecka: choroby, uczulenia, zdolności, sprawy 
problematyczne, obawy. Jeżeli istnieje taka możliwość, dużym uła-
twieniem dla dzieci jest, kiedy mogą pojechać na pierwszą kolonię 
w towarzystwie rodzeństwa, kuzynostwa lub koleżanki czy kolegi.

1. Małe dzieci i ich potrzeby. Doskonale wiemy, że dzieci potrze-
bują pomocy nawet przy najprostszych codziennych czynnościach. 
Dlatego zwracamy uwagę, aby Uczestnicy byli ubrani stosownie 
do pogody, dbamy o ich najedzone brzuszki i pomagamy w myciu, 
ubieraniu czy pakowaniu na wycieczki.

2. Integracja z grupą. Od pierwszych chwil po przyjeździe obser-
wujemy dzieci i staramy się, aby stały się zgraną grupą. Specjalnie 
dobrane zabawy integracyjne pozwalają na szybkie zawarcie nowych 
znajomości, zapamiętanie imion kolegów i koleżanek, a także odna-
lezienie się w obozowej rzeczywistości.

3. Kontakt 24 h na dobę. Do Państwa dyspozycji podajemy przed 
wyjazdem numer telefonu do kierownika obozu, z którym mo-
żecie się Państwo kontaktować w dowolnej chwili, aby zapytać 

o samopoczucie i postępy dziecka. Mogą Państwo również telefono-
wać do naszego biura od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00: 
58 303 18 78. W sezonie na czas dojazdów i powrotów jest także 
czynny całodobowy telefon alarmowy: 602 60 90 10.

4. Kadra obozowa. Na naszych obozach pracują wykwalifikowani, 
doświadczeni, odpowiedzialni i pełni ciepła ludzie: wychowaw-
cy, instruktorzy, animatorzy i kierownicy. Wszyscy są dobierani 
niezwykle starannie, przechodzą wieloetapową rekrutację i róż-
norodne szkolenia.

5. Zakwaterowanie Uczestników. Ulokowaliśmy Moje Pierwsze 
Kolonie w najpopularniejszych regionach całej Polski, aby dojazd nie 
był zbyt uciążliwy dla dziecka i aby nie miało ono poczucia zbyt dużej 
odległości od domu. Wszystkie obiekty są starannie dobierane, kilka-
krotnie przez nas sprawdzane i monitorowane w ciągu całego roku.

6. Program i przebieg obozu. Programy uwzględniają psychofi-
zyczne potrzeby dzieci, a my dokładamy starań, aby nie zabrakło 
w nich czasu na zabawę, rozwijanie zainteresowań, naukę i ak-
tywność. Każdy dzień podzielony jest na 3 bloki zajęciowe. Dwa 
pierwsze przeznaczone są na różnego rodzaju zajęcia ruchowe: 
sportowe, przygodowe, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu 
itp. Wieczorne zajęcia to czas na odpoczynek i wyciszenie: seanse 
filmowe, czytanie bajek.

7. Fotorelacja. W trakcie turnusu codziennie o godz. 11.00 poja-
wia się na naszej stronie internetowej www.kompas.pl fotorelacja 
z poprzedniego dnia obozu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco 
poczynań dzieci! 

8. Dojazdy. Każdy dojazd odbywa się pod opieką naszej kadry. 
Dbając o bezpieczeństwo i wygodę dzieci wybieramy tylko spraw-
dzonych przewoźników, zapewniamy dostateczną liczbę postojów 
na trasie i wybieramy najbezpieczniejszą drogę. Istnieje również 
możliwość samodzielnego dowozu dziecka na miejsce obozu.
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
0 – 99 latobóz ROdziNny nA MAzurach

ZAKWATEROWANIE www.chataskrzata.com
Chata Skrzata we wsi Zełwągi. Położona 5 km od Mikołajek. Do wyboru zakwaterowanie 
w pokojach rodzinnego pensjonatu lub w niezależnych domkach. Tuż obok las i plaża 
wiejska. Do dyspozycji ogromny ogród, plac zabaw, wiata biesiadna, miejsce na ognisko, 
domowa jadalnia.

PROGRAM

Zajęcia dla małych

Mali Kucharze w akcji. Poznamy produkty 
wiejskie, spróbujemy mleka prosto od kro-
wy, sami zerwiemy pyszną kukurydzę i zioła 
do sałatek. Czarować będziemy przeróżne 
letnie przysmaki i kolorowe desery, a także 
upieczemy nieziemskie bułeczki.

Leśna przygoda. Nauczymy się budować 
szałas, tropić zwierzęta po śladach, rozpo-
znawać gatunki drzew. Dowiemy się również 
co to jest ptasi budzik i w jaki sposób dbać 
o ekologię.

Kolorowe kredki. Z masy solnej stworzymy 
bajkowe figurki i wykonamy inspirowane na-
turą albumy na najpiękniejsze zdjęcia z waka-
cji. Odbędą się również plenery rysunkowe.

Warsztaty rękodzieła w pracowni Skrza-
ta. Zrobimy karmniki dla ptaków, magiczną 
skrzynię na nasze obozowe skarby lub wy-
jątkowe tabliczki. 

W krainie bajek. Będziemy uczyć się kulto-
wych piosenek, grać w planszówki, tworzyć 
komiksy z ulubionymi bohaterami i ilustra-
cji do książek, a także szukać zaginionego 
skarbu.

Zajęcia wspólne

Integracja. Wyścigi w workach, przeciąganie 
liny, baloniada, slalom-gigant. 

Spływ kajakowy z piknikiem na łonie 
natury. Przed nami niezapomniany spływ 
kajakowy malowniczą rzeką Krutynią.

Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo. Zapra-
szamy na wyciekę do niezwykłego parku na 
terenie Puszczy Piskiej, gdzie żyją rzadkie 
gatunki dzikich zwierząt takie, jak ryś, wilk, 
jarząbek, głuszec, kurak leśny.,

Wieczory przy ognisku. Będą śpiewy i tańce 
przy dźwiękach gitary, mazurskie legendy, 
kawały, pląsy dla najmłodszych oraz kon-
kursy.

Relaks rodziców

Na dobry początek. Zapraszamy Państwa 
na powitalną kolację ze specjałami kuchni 
znanej na Warmii i Mazurach oraz pysznym 
winem.

A może zatańczymy? Proponujemy dosko-
nałą zabawę przy dobrej muzyce. Pojawią się 
zarówno zumbowe choreografie, jak i gorącą 
salsę w parach lub solo.

TERMINY I CENY:

1.	 11.07 – 18.07.2020 

Cena	za	osobę:
• osoba dorosła lub dziecko powyżej 

12 lat – 1799 zł
• dziecko 4-12 lat – 1599 zł
• jedno dziecko do ukończenia 3 roku 

życia, śpiące z rodzicami lub we wła-
snym łóżeczku dziecięcym – gratis

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(7  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodat-
kowych atrakcji (możliwość zapisu na 
miejscu u naszego kierownika).

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór

#WspÓlnyczas  #iNtegRAcjA  #dobrazAbawa  #leśnePrzygody

1799	zł
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AUTOR PROGRAMU

MiNi Moja Pierwsza kolONiA – 
Wdzydze tucholSKie

ZAKWATEROWANIE www.mietaiwoda.pl
Pensjonat Mięta i Woda we Wdzydzach Tucholskich. Położony 400 m od plaży. Pokoje 
3-, 4-, 6-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji ogrodzony teren, ogród z minizoo, sala 
zajęciowa, kącik z grami i książkami, plac zabaw, zadaszony małpi gaj, boisko sportowe.

PROGRAM

Dzień małego podróżnika. Na początek 
nauczymy się, jak przygotować się na wy-
cieczkę i co najlepiej spakować. Podczas 
wędrówki nauczymy się posługiwać mapą 
i kompasem, a także wyznaczać kierunki 
świata, by odważnie wędrować kaszubskimi 
ścieżkami wokół jeziora. Wspólnie zbuduje-
my też szałas, a potem zorganizujemy letni 
piknik na łonie przepięknego Wdzydzkiego 
Parku Narodowego.

Dzień naukowców. Na jeden dzień zosta-
niemy prawdziwymi naukowcami. Przetestu-
jemy tajemnicze eliksiry, dziwne mieszanki, 
buzujące bąbelki, mieszanki kolorów oraz do-
prowadzimy do prawdziwych wybuchów! Jak 
prawdziwi chemicy i fizycy będziemy robić 
eksperymenty, a ich efekty zrobią wrażenie 
na wszystkich.

Dzień smakowitej kuchni. Nauczymy się 
czarować ulubione smaki lodów! Kiedy już 
lody będą gotowe, zadbamy o odpowiednie 
dodatki: bakalie, owoce, kolorowe posypki 
i bita śmietana.

Dzień młodych artystów. Zaczniemy od zro-
bienia wyjątkowych pocztówek z wakacji, 
potem wybierzemy się na prawdziwy plener 
rysunkowy na pobliską polankę lub będziemy 
po prostu tworzyć kredkami i węglem prze-
piękne pejzaże.

Minizoo. Na terenie naszego pensjonatu 
mieszkają różne zwierzątka m.in. króliki, 
ptaki i rybki, które będziemy mogli codzien-
nie odwiedzać, a także karmić, uczyć się ich 
zwyczajów i prawidłowej opieki. Ponadto 
stworzymy własny atlas zwierząt zamiesz-
kujących Kaszuby, poszukamy w lesie ich 
śladów i porozmawiamy o gatunkach chro-
nionych.

Ponadto w programie:
 � gry terenowe i integracyjne
 � zgadywanki i quizy z nagrodami
 � wieczorne czytanie bajek
 � szaleństwa na placu zabaw i małpim gaju
 � dyskoteka przebierana z motywem prze-
wodnim

 � ognisko z pieczeniem kiełbasek i pląsami 
 � letnie kino
 � kąpiele i zabawy w wodzie w pobliskim 
jeziorze

TERMINY I CENY:

1.	 04.07 – 11.07.2020 1499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(7 noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu.

DOPŁATY:
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów

#PierwszeWAkacje  #wędrówki  #zabAwa  #Przygoda
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AUTOR PROGRAMU

MiNi aKAdemia leśna –
Wdzydze tucholSKie

#łONonatury  #Pieszewędrówki  #kąPieleWjezioRze  #letniekinO

ZAKWATEROWANIE www.mietaiwoda.pl
Pensjonat Mięta i Woda we Wdzydzach Tucholskich. Położony 400 m od plaży. Pokoje 
3-, 4-, 6-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji ogrodzony teren, ogród z minizoo, sala 
zajęciowa, kącik z grami i książkami, plac zabaw, zadaszony małpi gaj, boisko sportowe.

PROGRAM

Budujemy schronienie. Wybierzemy się do 
lasu, gdzie poszukamy niezbędnych mate-
riałów do wybudowania szałasu.

Wędrujemy. Poszukamy ciekawych okazów 
roślin, z których następnie stworzymy swój 
własny zielnik. Poznamy rodzaje drzew, 
a także dowiemy się jakie zwierzęta zamiesz-
kują te tereny.

Żywioł woda! Podczas obozu nie może 
zabraknąć oczywiście kąpieli w jeziorze! Po 
okiem ratownika będziemy pływać, pluskać 
się i bawić.

Kuchnia polowa. Poznamy różne typu 
ognisk, dowiemy się jak rozpalić ognisko 
bez pomocy zapałek oraz jakie są rodzaje 
stosów ogniskowych. Zbudujemy swoją 
własną kuchnię polową.

Przygoda. Dowiemy się jak wyznaczać kie-
runki świata za pomocą i bez pomocy kom-
pasu oraz jak czytać znaki topograficzne. 
Nauczymy się tropić zwierzęta po śladach.

Wieczór w lesie. Czeka nas obserwacja nie-
ba, jego zmieniających się kolorów, szukanie 
różnych konstelacji gwiazd i nasłuchiwanie 
leśnych odgłosów.

Aktywne zabawy na świeżym powietrzu.
Pobudzimy naszą wyobraźnię i będziemy 

wymyślać przeróżne gry i zabawy. Nie za-
braknie również znanych i lubianych flag czy 
podchodów.

Sportowa rywalizacja. Weźmiemy udział 
w obozowej olimpiadzie, gdzie czekać będą 
na nas konkurencje takie, jak: rzuty, skoki, 
biegi i wiele innych.

Gry podwórkowe. Jakie popularne gry po-
dwórkowe znacie najlepiej? Może berek, 
gra w chowanego, klasy, gumę, Baba-Jaga 
albo kapsle?

Twórcze porywy. Namalujemy pejzaże, przy-
gotujemy kompozycje z naturalnych składni-
ków, spróbujemy wydobyć dźwięki z trawy. 

Ponadto w programie:
 � gry terenowe i integracyjne
 � zgadywanki i quizy
 � wieczorne czytanie bajek
 � szaleństwa na placu zabaw i w małpim 
gaju

 � dyskoteka przebierana
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek i pląsami
 � letnie kino
 � spacer do punktu widokowego we 
Wdzydzkim Parku Narodowym

 � poznanie zwyczajów i karmienie miesz-
kańców minizoo 

 � kąpiele i zabawy w wodzie w pobliskim 
jeziorze

TERMINY I CENY:

1.	 04.07 – 11.07.2020 1499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(7 noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu.

DOPŁATY:
 � galeria najlepszych zdjęć  – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Daria	Bałdyga
geograf, miłośniczka 
podróży, jazdy rowerem, 
przyrody i psów, 
harcerka
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AUTOR PROGRAMU

MiNi kolonia OdKryWców – 
Wdzydze tucholSKie

ZAKWATEROWANIE www.mietaiwoda.pl
Pensjonat Mięta i Woda we Wdzydzach Tucholskich. Położony 400 m od plaży. Pokoje 
3-, 4-, 6-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji ogrodzony teren, ogród z minizoo, sala 
zajęciowa, kącik z grami i książkami, plac zabaw, zadaszony małpi gaj, boisko sportowe.

PROGRAM

Kto pyta... wie więcej. Każdego dnia bę-
dziemy starać się odpowiedzieć na pytania, 
specjalnie przygotowane przez naszych 
wychowawców. W niektórych przypadkach 
przeprowadzimy doświadczenia, zrobimy 
wywiady, sami zadamy więcej pytań oraz 
poszukamy wskazówek.

Dzień z odkrywcami. Dowiemy się różnych 
ciekawych rzeczy na temat odkryć naszych 
polskich naukowców. Kim była Maria Skło-
dowska-Curie? Ko odkrył Amerykę? Czy 
komuś udało się zdobyć dwa bieguny jed-
nego roku?

W laboratorium. Przed nami niesamowite 
doświadczenia! Wcielimy się w rolę fizyków 
i chemików – z niezbędnym sprzętem stwo-
rzymy m.in. wielką ilość pasty do zębów dla 
dinozaura i chemiczne jojo. 

Ciało człowieka. Wcielimy się w rolę leka-
rzy. Wgłębimy się w działanie serca, wątroby 
oraz nerek. Dowiemy się po co w naszym 
ciele krąży krew, co jeść, aby nie bolały nas 
brzuchy i jak rosnąć zdrowo.

Natura wokół nas. Wyruszymy na poszu-
kiwania roślin i zwierząt, zamieszkujących 
naszą okolicę. Wszystkie odkrycia będzie-
my dokumentować w naszych dziennikach 
obserwacji. 

Jak dorosnę, będę inżynierem. Zaczniemy 
od składania i rozkładania zestawów Lego 
Technic. Następnym elementem naszych 
zajęć będzie projekt i budowa własnego 
karmnika lub latawca. 

Rozgrzejmy nasze umysły. Ćwiczenie na-
szego umysłu i mózgu to podstawa do ich 
prawidłowego funkcjonowania. Przed nami 
mnóstwo zadań i zagadek logicznych tj. 
sudoku, zagadki z zapałkami, szukanie różnic 
w obrazkach i wiele innych.

Ponadto w programie:
 � gry terenowe i integracyjne
 � zgadywanki i quizy
 � wieczorne czytanie bajek
 � leśne podchody 
 � szaleństwa na placu zabaw
 � dyskoteka przebierana z motywem prze-
wodnim

 � ognisko z pieczeniem kiełbasek i pląsami
 � spacer do punktu widokowego we 
Wdzydzkim Parku Narodowym

 � poznanie zwyczajów i karmienie miesz-
kańców minizoo: królików, kur i rybek 

 � letnie kino
 � kąpiele i zabawy w wodzie

#naukaPrzezzabaWę  #łAMigłówki  #PoznaWANieświata  #doświadczeNiA

TERMINY I CENY:

1.	 04.07 – 11.07.2020 1499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(7 noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu.

DOPŁATY:
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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MOja pierWsza kolonia – juRA

ZAKWATEROWANIE www.gosciniecjurajski.pl
Gościniec Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji świetlica, wiata grillowa, duży ogrodzony teren zielony.

PROGRAM

Dzień dociekliwych detektywów. Spróbu-
jemy wytropić jurajskiego chochlika, który 
co chwilę próbuje wykraść jakąś małą rzecz 
i schować ją w nieoczywistym miejscu.

Dzień miłośników magii. Czekają nas lekcje 
wróżbiarstwa, latania na miotle, zielarstwa 
i opieki nad magicznymi stworzeniami.

Dzień zwinnych sportowców. Ogłaszamy 
start obozowej olimpiady sportowej na 
wesoło! Każdy z nas weźmie udział w serii 
konkurencji sportowych. 

Dzień absolutnie angielski. Spróbujemy na-
uczyć się kilku angielskich słówek i zwrotów 
o wakacjach. 

Dzień jurajskich jaskiniowców. Wyposażeni 
w kaski, latarki i odpowiednie ubrania wczu-
jemy się w rolę speleologów i poszukamy 
jaskiniowego skarbu.

Zajęcia linowe. Pokonamy mosty linowe 
nad przepaściami, będziemy zjeżdżać ze 
skał, spróbujemy wchodzenia po drabince 
alpinistycznej oraz wspinaczki w kominie. 

Dzień zabawnych zwierzątek. Wśród juraj-
skich jaskiń spotkać można wiele chronio-
nych gatunków zwierząt: nietoperzy, motyli 
i węży. Poznamy ich zwyczaje, dowiemy się, 
dlaczego podlegają ochronie.

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Wy-
buchy, tajemnicze eliksiry, dziwne mieszanki, 
buzujące bąbelki, zmieniające się kolory.

Dzień pasjonującej przygody. Wybierzemy 
się na ekscytującą wyprawę do lasu, podczas 
której poznamy tajniki survivalu.

Dzień smakowitej kuchni. Nauczymy się 
czarować ulubione smaki lodów! Kiedy już 
lody będą gotowe, zadbamy o odpowiednie 
dodatki: bakalie, owoce, kolorowe posypki 
i bita śmietana.

Dzień szalonej sztuki. Stworzymy niezwykłe 
arcydzieła, a okładki naszych wakacyjnych 
dzienników powstaną za pomocą metody 
kolażu.

Ponadto w programie:
 � gry i zabawy integracyjne
 � spacery po okolicy
 � gra terenowa „świetliki”
 � dyskoteka przebierana z motywem prze-
wodnim

 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � wieczorne czytanie bajek
 � zgadywanki i quizy z nagrodami
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek 
dla dzieci

#saMOdzielnyWyjazd  #jaskinioWcy  #zagAdKideteKtyWiStyczne  

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2099	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2099	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2099	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2099	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2099	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł 

 � Energylandia – 160 zł 
 � przejażdżka samochodami 

terenowymi – 120 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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AUTOR PROGRAMU

MiNi Moja Pierwsza kolONiA – juRA

ZAKWATEROWANIE www.gosciniecjurajski.pl
Gościniec Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji świetlica, wiata grillowa, duży ogrodzony teren zielony.

PROGRAM

Dzień dociekliwych detektywów. Jurajski 
chochlik to prawdziwy spryciarz – czeka na 
chwilę nieuwagi, aby wykraść jakąś małą 
rzecz i schować ją w nieoczywistym miejscu. 
Czasami zostawia wskazówki, które pozwala-
ją go wytropić... ale nie jest to łatwe zadanie! 
Trzeba być czujnym, dostrzegać najdrobniej-
sze tropy i odnajdywać wskazówki.

Dzień zwinnych sportowców. Ogłaszamy 
start obozowej olimpiady sportowej na 
wesoło! Najpierw uroczyste otwarcie, roz-
grzewka i trening ogólnosportowy. Każdy 
z nas weźmie udział w serii konkurencji spor-
towych. Najważniejsza będzie oczywiście 
dobra zabawa, zdrowa porcja ruchu, spor-
towy doping i praca zespołowa.

Dzień jurajskich jaskiniowców. Wyposażeni 
w kaski, latarki i odpowiednie ubrania wczu-
jemy się w rolę speleologów i poszukamy 
jaskiniowego skarbu.

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Wy-
buchy, tajemnicze eliksiry, dziwne mieszanki, 
buzujące bąbelki, zmieniające się kolory… 
Przy użyciu całkiem zwyczajnych rzeczy za-
bawimy się w chemików i fizyków.

Dzień pasjonującej przygody. Wybierzemy 
się na niezwykłą wyprawę do lasu, podczas 
której poznamy podstawy leśnego survivalu. 
Po drodze nauczymy się posługiwać mapą 

i wyznaczać kierunki świata, aby nie zabłą-
dzić. Zbudujemy schronienia w lesie i spró-
bujemy wytropić ślady dzikich zwierząt lub… 
leśnych elfów.

Dzień smakowitej kuchni. Wakacje to także 
czas jedzenia lodów… dlatego sami nauczy-
my się czarować ulubione smaki lodów! Kie-
dy już lody będą gotowe, zadbamy o odpo-
wiednie dodatki: bakalie, owoce, kolorowe 
posypki i bita śmietana.

Ponadto w programie:
 � gry i zabawy integracyjne
 � gra terenowa „świetliki”
 � dyskoteka przebierana z motywem prze-
wodnim

 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � wieczorne czytanie bajek
 � zgadywanki i quizy z nagrodami
 � małe plenery rysunkowe 
 � spacer na skałki i ruiny zamku
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek 
dla dzieci

#juRAjskiechochliki  #leśnysurvival  #szukanieskaRbu  #maliNaukowcy

TERMINY I CENY:

1.	 11.07 – 17.07.2020 1599	zł

2.	 04.08 – 10.08.2020 1599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(6 noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł 

 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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AUTOR PROGRAMU

leśna AkadeMia – juRA

ZAKWATEROWANIE www.gosciniecjurajski.pl
Gościniec Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji świetlica, wiata grillowa, duży ogrodzony teren zielony.

PROGRAM

Budujemy schronienie. Wspólnymi siłami, 
przy użyciu dostępnych w lesie materiałów, 
postaramy się zbudować szałas, będący miej-
scem schronienia, przestrzenią do przepro-
wadzenia zajęć bardziej statycznych, lokum 
do odpoczynku.

Wędrujemy. Zapraszamy na cykl pieszych 
wycieczek, które stworzą okazję do rozwinię-
cia świadomości przyrodniczej, umiejętność 
radzenia sobie w nowym otoczeniu, dobrą 
obserwację natury. 

Jurajskie jaskinie. Będziemy mieli okazję 
przedrzeć się przez ciasne korytarze, prze-
czołgać w wąskich tunelach, by odpocząć 
lub rozpocząć nową przygodę w wielkich 
jaskiniowych komnatach.

Wspinaczka i zajęcia linowe. Spróbujemy 
zmierzyć się ze szlakami wspinaczkowymi, 
zaczynając od tych najprostszych oraz po-
konamy mosty linowe nad przepaściami. 
A wszystko to pod okiem doświadczonych 
instruktorów i przy użyciu bezpiecznego 
sprzętu.

Kuchnia polowa. Poznamy różne typy 
ognisk, nauczymy się jak najlepiej przy-
gotować ognisko, jakie produkty możemy 
wykorzystać, aby urządzić sobie małą ucztę 
na łonie przyrody.

Wieczór w lesie. W trakcie turnusu spędzi-
my magiczny wieczór w leśnym szałasie. Po-
słuchamy odgłosów w ciemności, zobaczymy 
zmieniające się kolory na niebie, poszukamy 
konstelacji gwiazd. 

Żywioł woda! Będziemy pływać (pod nadzo-
rem ratownika), pluskać się i bawić. Scenariu-
szy tyle, ile pomieści nasza głowa. 

Aktywne zabawy na świeżym powietrzu. 
Podczas obozu spędzimy sporo czasu na za-
bawach inspirowanych naszą wyobraźnią, ale 
także pobawimy się w sprawdzone i lubiane 
gry terenowe, tj. flagi czy podchody.

Gry podwórkowe. Do dyspozycji berek, gra 
w chowanego, klasy, baba jaga patrzy, kapsle 
i całe mnóstwo innych.

Twórcze porywy. Namalujemy pejzaże, przy-
gotujemy kompozycje z naturalnych składni-
ków, spróbujemy wydobyć dźwięki z trawy. 
Postaramy się rozbudzić artystycznie. 

#bliskośćnatury  #budOwanieszałASu  #troPieniezwierząt  #jaskinie

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł 

 � Energylandia – 160 zł 
 � przejażdżka samochodami 

terenowymi – 120 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Daria	Bałdyga
geograf, miłośniczka 
podróży, jazdy rowerem, 
przyrody i psów, 
harcerka
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AUTOR PROGRAMU

MiNi Moja Pierwsza kolONiA – wisłA

ZAKWATEROWANIE www.slonecznygrod.pl
Pensjonat Słoneczny Gród w Wiśle. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
sale, bezpieczny, ogrodzony teren zielony do organizacji ognisk, gier, zabaw i zajęć spor-
towych.

PROGRAM

Dzień małego podróżnika. Odwiedzimy 
najciekawsze miejsca w okolicy: pójdziemy 
na wycieczkę w góry, urządzimy na łące 
prawdziwy letni piknik, odwiedzimy a po-
tem pospacerujemy po wiślańskim deptaku, 
a także zobaczymy skocznię narciarską im. 
Adama Małysza. 

Dzień sprytnych sportowców. Ogłaszamy 
otwarcie letniej olimpiady sportowej! Naj-
pierw rozgrzewka i trening na wesoło, aby 
podczas rozgrywek pokazać maksimum swo-
ich możliwości. W ten dzień wybierzemy się 
zarówno do lasu, jak i na boisko sportowe. 
Punktowane konkurencje odbywać się będą 
przez cały dzień, a na finale będą oczywiście 
nagrody!

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Wy-
buchy, tajemnicze eliksiry, dziwne mieszanki, 
buzujące bąbelki, zmieniające się kolory… 
Przy użyciu całkiem zwyczajnych rzeczy za-
bawimy się w chemików i fizyków, a efekty 
naszych eksperymentów zrobią wrażenie na 
wszystkich.

Dzień pasjonującej przygody. Wybierzemy 
się na niezwykłą wyprawę do lasu, podczas 
której poznamy tajniki survivalu. Zaczniemy 
od spakowania naszych plecaczków i zabra-
nia niezbędnych rzeczy. Po drodze nauczymy 
się posługiwać mapą i wyznaczać kierunki 

świata, aby nie zabłądzić. Zbudujemy schro-
nienia w lesie i spróbujemy wytropić ślady 
dzikich zwierząt lub… górskich elfów.

Dzień kapitalnej kuchni. Zamienimy się 
w małych kucharzy i wyczarujemy prawdzi-
wie pyszności! Najpierw jednak, co nieco 
dowiemy się o zdrowym odżywianiu i mocy 
witamin z warzyw i owoców. Tego dnia bę-
dziemy przyrządzać sałatki i orzeźwiające 
smoothie.

Ponadto w programie:
 � gry terenowe 
 � zgadywanki i quizy
 � wieczorne czytanie bajek
 � spacerki górskimi szlakami
 � gry i zabawy integracyjne
 � dyskoteka przebierana z motywem prze-
wodnim

 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek 
dla dzieci

#malipodróżnicy  #PoPiSyArtyStyczne  #noWedoświadczeNiA

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 10.08.2020 1499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(6 noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek 

w Ustroniu – 70 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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AUTOR PROGRAMU

MOja pierWsza kolonia – wisłA

ZAKWATEROWANIE www.slonecznygrod.pl
Pensjonat Słoneczny Gród w Wiśle. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
sale, bezpieczny, ogrodzony teren zielony do organizacji ognisk, gier, zabaw i zajęć spor-
towych.

PROGRAM

Dzień małego podróżnika. Pójdziemy na 
górską wycieczkę z przewodnikiem, odwie-
dzimy skocznię narciarską im. Adama Mały-
sza, pospacerujemy po wiślańskim deptaku 
i najbardziej urokliwych zakątkach.

Dzień magii i legend. Razem przeniesiemy 
się w świat magii! Zrobimy amulety, weź-
miemy udział w lekcjach wróżbiarstwa, zie-
larstwa i kaligrafii.

Dzień sprytnych sportowców. W ten dzień 
wybierzemy się zarówno do lasu, jak i na bo-
isko sportowe. Punktowane konkurencje od-
bywać się będą przez cały dzień, a na finale 
będą oczywiście nagrody!

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Przy 
użyciu całkiem zwyczajnych rzeczy zaba-
wimy się w chemików i fizyków, a efekty 
naszych eksperymentów zrobią wrażenie 
na wszystkich.

Dzień pasjonującej przygody. Nauczymy się 
posługiwać mapą i wyznaczać kierunki świa-
ta. Zbudujemy schronienia w lesie i spróbu-
jemy wytropić ślady dzikich zwierząt lub… 
górskich elfów.

Dzień kapitalnej kuchni. Zamienimy się 
w małych kucharzy i wyczarujemy prawdzi-
wie pyszności! Najpierw jednak, co nieco 

dowiemy się o zdrowym odżywianiu i mocy 
witamin z warzyw i owoców. 

Dzień absolutnie angielski. Spróbujemy na-
uczyć się kilku angielskich słówek i zwrotów 
o górach i wakacjach. Postaramy się zapa-
miętać także piosenki i wierszyki z wesołych 
kreskówek.

Dzień szalonej sztuki. Dziś damy się ponieść 
naszej wyobraźni i stworzymy nasze małe 
dzieła sztuki. Okładki naszych wakacyjnych 
dzienników powstaną za pomocą metody 
kolażu. 

Zabawy i gry terenowe. Zaopatrzeni 
w mapę, tajemnicze informacje i kompas 
spróbujemy poszukać magicznego skarbu! 

Ponadto w programie:
 � zajęcia integracyjne
 � zgadywanki i quizy
 � wieczorne czytanie bajek
 � spacerki górskimi szlakami
 � gry i zabawy integracyjne
 � Park Wodny Tropikana w Hotelu Gołę-
biewski

 � dyskoteka przebierana z motywem prze-
wodnim

 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek

#Aktywnie  #OdKryWczo  #PrzygodanAcałego  #magiczneoPoWieści

TERMINY I CENY:

1.	 23.07 – 03.08.2020 2099	zł

2.	 04.08 – 15.08.2020 2099	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek 

w Ustroniu – 70 zł
 � Energylandia – 130 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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AUTOR PROGRAMU

MiNi Moja Pierwsza 
KOlonia – muRzasichle

ZAKWATEROWANIE www.krywan-tatry.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

PROGRAM

Dzień małego podróżnika. Odwiedzimy naj-
ciekawsze miejsca w okolicy: wyjdziemy na 
Gubałówkę, a potem poszalejemy na letnim 
torze saneczkowym, odwiedzimy muzeum 
zabawek i gier komputerowych w Zakopa-
nem, a potem pospacerujemy po słynnych 
Krupówkach, a także zobaczymy stocznię 
narciarską na Wielkiej Krokwi.

Dzień sprytnych sportowców. Ogłaszamy 
otwarcie letniej olimpiady sportowej! W ten 
dzień wybierzemy się zarówno do lasu, jak 
i na boisko sportowe. Punktowane konku-
rencje odbywać się będą przez cały dzień, 
a na finale będą oczywiście nagrody!

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Wy-
buchy, tajemnicze eliksiry, dziwne mieszanki, 
buzujące bąbelki, zmieniające się kolory… 
Przy użyciu całkiem zwyczajnych rzeczy za-
bawimy się w chemików i fizyków, a efekty 
naszych eksperymentów zrobią wrażenie na 
wszystkich.

Dzień pasjonującej przygody. Wybierzemy 
się na niezwykłą wyprawę do lasu, podczas 
której poznamy tajniki survivalu. Zaczniemy 
od spakowania naszych plecaczków i zabra-
nia niezbędnych rzeczy. Po drodze nauczymy 
się posługiwać mapą i wyznaczać kierun-
ki świata, aby nie zabłądzić. Zbudujemy 

schronienia w lesie i spróbujemy wytropić 
ślady dzikich zwierząt lub… górskich elfów.

Dzień kapitalnej kuchni. Zamienimy się 
w małych kucharzy i wyczarujemy prawdzi-
wie pyszności! Najpierw jednak, co nieco 
dowiemy się o zdrowym odżywianiu i mocy 
witamin z warzyw i owoców. Tego dnia bę-
dziemy przyrządzać sałatki i orzeźwiające 
smoothie. Oczywiście zajrzymy również do 
bacówki i dowiemy się, czym się różni serek 
górski od prawdziwego oscypka oraz jak 
smakują podhalańskie bombolki.

Ponadto w programie:
 � gry terenowe 
 � zgadywanki i quizy
 � wieczorne czytanie bajek
 � spacerki górskimi szlakami
 � gry i zabawy integracyjne
 � dyskoteka przebierana z motywem prze-
wodnim

 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek 
dla dzieci

#wesOłepRzygOdy  #suRvivAl  #PierwszaKOlonia  #OdKryWANieświata

TERMINY I CENY:

1.	 11.07 – 17.07.2020 1499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(6 noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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AUTOR PROGRAMU

MOja pierWsza kolonia – 
MurzASichle

ZAKWATEROWANIE www.krywan-tatry.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

PROGRAM

Dzień małego podróżnika. Odwiedzimy 
najciekawsze miejsca w okolicy: wyjdziemy 
na Gubałówkę, a potem poszalejemy na 
letnim torze saneczkowym, odwiedzimy 
muzeum zabawek i gier komputerowych 
w Zakopanem.

Dzień magii i legend. Razem przeniesiemy 
się w świat magii! Zrobimy amulety, weź-
miemy udział w lekcjach wróżbiarstwa, zie-
larstwa i kaligrafii.

Dzień sprytnych sportowców. Ogłaszamy 
otwarcie letniej olimpiady sportowej! W ten 
dzień wybierzemy się zarówno do lasu, jak 
i na boisko sportowe. Punktowane konku-
rencje odbywać się będą przez cały dzień, 
a na finale będą oczywiście nagrody!

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Wy-
buchy, tajemnicze eliksiry, dziwne mieszanki, 
buzujące bąbelki, zmieniające się kolory… 
Przy użyciu całkiem zwyczajnych rzeczy za-
bawimy się w chemików i fizyków.

Dzień pasjonującej przygody. Wybierzemy 
się na niezwykłą górską wyprawę, podczas 
której poznamy tajniki survivalu, nauczymy 
się posługiwać mapą i wyznaczać kierunki 
świata.

Dzień kapitalnej kuchni. Zamienimy się 
w małych kucharzy i wyczarujemy prawdzi-
wie pyszności! Najpierw jednak, co nieco 
dowiemy się o zdrowym odżywianiu i mocy 
witamin z warzyw i owoców. 

Dzień absolutnie angielski. Spróbujemy na-
uczyć się kilku angielskich słówek i zwrotów 
o górach i wakacjach. Postaramy się zapa-
miętać także piosenki i wierszyki z wesołych 
kreskówek.

Dzień szalonej sztuki. Dziś damy się ponieść 
naszej wyobraźni i stworzymy nasze małe 
dzieła sztuki. Okładki naszych wakacyjnych 
dzienników powstaną za pomocą metody 
kolażu.

Ponadto w programie:
 � zajęcia integracyjne
 � gry terenowe
 � górskie wycieczki
 � zgadywanki i quizy
 � wieczorne czytanie bajek
 � spacerki górskimi szlakami
 � gry i zabawy integracyjne
 � dyskoteka przebierana z motywem prze-
wodnim

 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek 
dla dzieci

#Przyroda  #maliodkrywcy  #zwiedzANie  #dzieńnaukoWca

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2099	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2099	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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AUTOR PROGRAMU

MiNi Moja Pierwsza kolONiA – 
jAStrzębia góra

ZAKWATEROWANIE www.owdiuna.pl/diuna
OW Diuna w Jastrzębiej Górze. Położony na pięknym zielonym terenie 300m od morza. 
Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji boiska sportowe, plac zabaw, wiata 
grillowa, sale warsztatowe. 

PROGRAM

Dzień dociekliwych detektywów. Na-
uczymy się posługiwania lupą, tropienia po 
śladach, odczytywania tajemnych znaków 
i zaszyfrowanych wiadomości.

Dzień sprytnych sportowców. Plażowa 
olimpiada sportowa to coś dla nas! Wśród 
konkurencji znajdą się m.in. gra balonami 
wypełnionymi wodą, skakanie w workach, 
czołganie się w piasku i biegi po piaskowym 
torze przeszkód. 

Dzień szalonej sztuki. Będziemy rzeźbić 
w masie solnej, układać totemy, rysować 
ilustracje do ulubionych książek. Stworzymy 
też oryginalną biżuterię z muszelek, małych 
bursztynów i produktów spożywczych.

Dzień jastrzębskiego jaru. Wybierzemy się 
na wycieczkę do Lisiego Jaru, gdzie czekają 
na nas piękne widoki Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Wy-
buchy, tajemnicze eliksiry, dziwne mieszanki, 
buzujące bąbelki, zmieniające się kolory… 
Przy użyciu całkiem zwyczajnych rzeczy za-
bawimy się w chemików i fizyków.

Dzień pasjonującej przygody. Nauczymy 
się posługiwać mapą i wyznaczać kierun-
ki świata. Zbudujemy schronienia w lesie 

i spróbujemy wytropić ślady dzikich zwierząt 
lub… leśnych elfów.

Park wodny Primavera. Ponad 1000 m2 
wodnej zabawy, 3 baseny, zjeżdżalnie, rwąca 
rzeka, brodzik dla dzieci i wiele innych atrak-
cji – to wszystko będzie czekać na naszych 
najmłodszych Uczestników w pobliskim ho-
telu Primavera.

Park linowy Tarzan. Niezwykła zabawa na 
wysokościach. Do dyspozycji kilka tras o róż-
nym stopniu trudności. 

Ponadto w programie:
 � gry i zabawy integracyjne
 � aktywne plażowanie nad Bałtykiem
 � budowanie zamków z piasku
 � kąpiele w morzu (zawsze pod opieką 
ratownika WOPR)

 � dyskoteka przebierana z motywem prze-
wodnim

 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � wieczorne czytanie bajek
 � zgadywanki i quizy
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek 
dla dzieci

#zaMkizPiasku  #leśneWypRAwy  #szumfal  #sportyPlażOwe

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 05.07.2020 1499	zł

2.	 23.07 – 29.07.2020 1499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(6 noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Ocean Park we Władysławowie – 

60 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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AUTOR PROGRAMU

MOja pierWsza kolonia – 
jAStrzębia góra

ZAKWATEROWANIE www.owdiuna.pl/diuna
OW Diuna w Jastrzębiej Górze. Położony na pięknym zielonym terenie 300m od morza. 
Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji boiska sportowe, plac zabaw, wiata 
grillowa, sale warsztatowe. 

PROGRAM

Dzień dociekliwych detektywów. Na-
uczymy się posługiwania lupą, tropienia po 
śladach, odczytywania tajemnych znaków 
i zaszyfrowanych wiadomości.

Dzień miłośników magii. Po przydziale do 
odpowiedniej grupy magicznej, odbędą się 
lekcje wróżbiarstwa, zielarstwa, tworzenia 
amuletów mocy i opieki nad magicznymi 
stworzeniami.

Dzień sprytnych sportowców. Przed nami 
plażowa olimpiada sportowa. Wśród konku-
rencji znajdą się m.in. gra balonami wypeł-
nionymi wodą, skakanie w workach czy bieg 
z przeszkodami.

Dzień absolutnie angielski. Spróbujemy na-
uczyć się kilku plażowych słówek i zwrotów 
po angielsku. Będziemy śpiewać piosenki 
i zapamiętywać wierszyki.

Dzień jastrzębskiego jaru. Wybierzemy się 
na wycieczkę do Lisiego Jaru, gdzie czekają 
na nas piękne widoki Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego.

Dzień szalonej sztuki. Dziś damy się ponieść 
naszej wyobraźni i stworzymy niezwykłe ar-
cydzieła. 

Dzień zabawnych zwierzątek. Dowiemy 
się, jakie ryby żyją w Morzu Bałtyckim i co 

odróżnia je od tych z rzek i jezior. Poznamy 
też inne gatunki nadmorskiej fauny.

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Wy-
buchy, tajemnicze eliksiry, dziwne mieszanki, 
buzujące bąbelki, zmieniające się kolory. Przy 
użyciu całkiem zwyczajnych rzeczy zabawi-
my się w chemików i fizyków.

Dzień pasjonującej przygody. Wybierzemy 
się na niezwykłą wyprawę do lasu, gdzie po-
znamy tajniki przetrwania. Nauczymy się po-
sługiwać mapą i wyznaczać kierunki świata.

Dzień kapitalnej kuchni. Ciasteczka, muffin-
ki, cukiereczki, kolorowa sałatka, owocowy 
koktajl, a może lody? Zrobimy to, co tylko 
podpowie nam fantazja i smak. 

Ponadto w programie:
 � park wodny Primavera
 � park linowy Tarzan
 � gry i zabawy integracyjne
 � zabawy na plaży
 � budowanie zamków z piasku
 � kąpiele w morzu
 � dyskoteka przebierana z motywem prze-
wodnim

 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � wieczorne czytanie bajek
 � zgadywanki i quizy
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek 
dla dzieci

#moRze  #PlażA  #zajęciateReNowe   #OdKryWANietajeMnic

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2099	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2099	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2099	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2099	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 60 zł
 � Ocean Park we Władysławowie – 

60 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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obóz ogólNosportowy

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Testy sprawnościowe. Na początku każdy 
Uczestnik będzie mógł sprawdzić swoją kon-
dycję za pomocą profesjonalnych testów, 
które przechodzą nawet najlepsi światowi 
sportowcy.

Poranny rozruch. Przed Wami codzienne 
zaprawy, które będą miały na celu zmobili-
zować Wasz organizm do lepszej aktywności 
fizycznej w ciągu dnia.

Nowy dzień – nowa dyscyplina. Czekają 
nas treningi piłki nożnej, zajęcia fitness, 
siatkówka, koszykówka, elementy crossfit, 
wspinaczki skałkowej i wiele innych zajęć.

Biegowa zabawa. W naszych treningach 
wykorzystamy elementy zabawy biegowej 
takie, jak trucht, przebieżki, rytmy, piramidę 
biegową czy interwały.

Rozgrzewka. Trening musi zostać poprze-
dzony odpowiednią rozgrzewką. Niewłaści-
wa sprawia, iż jesteśmy podwójnie narażeni 
na niepożądane kontuzje czy urazy.

Stretching. Nauczymy Cię relaksować zmę-
czone ciało za pomocą odpowiednich ćwi-
czeń rozluźniająco-rozciągających.

Fitness. Codziennie weźmiesz udział w za-
jęciach z najlepszych fitness klubów, w pro-
gramie m.in. stretching, step, TBC, pilates, 
bodyshape, aquaaerobik, fitball.

Żywienie. Opowiemy Ci, jakie witaminy 
są dla sportowców najważniejsze. Co jeść, 
a czego unikać, aby poprawiać swoje wyniki.

Gwiazdy sportu. W trakcie odpoczynku 
będzie chwila, aby przedstawić Ci sławy 
polskiej lekkoatletyki, piłki nożnej, siatkówki 
i koszykówki ostatnich lat. 

Plan działania. Na koniec obozu każdy 
z Uczestników otrzyma od naszego kadrowi-
cza specjalnie przygotowany plan treningów 
na najbliższe 2 tygodnie.

Ponadto w programie:
 � jurajskie jaskinie
 � zajęcia linowe
 � zamki i warownie
 � zajęcia integracyjne
 � marsze na orientację
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kieł-
basek

 � team building, gry, zabawy i konkursy
 � nocne i dzienne gry terenowe
 � wycieczka na basen lub zalew

#sportyzesPołOwe  #spRAwnOść  #wSPółzaWOdnictwo  

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2199	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2199	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł 

 � Energylandia – 160 zł
 � quady – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Mateusz	Słomkowski
miłośnik biegów 
górskich i ulicznych, 
pasjonat podróży
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 13 lat obóz PiłkaRsko-PrzygodOwy

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Piłka nożna. Nauczymy Cię techniki naj-
lepszego wykonywania rzutów karnych. 
Pokażemy zwody wykonywane przez Lio-
nela Messiego oraz wykonamy kilka rzutów 
wolnych jak Cristiano Ronaldo.

Drużyna. Uczestnicy nauczą się działać 
w zespole, by wspólnie osiągać najlepsze 
miejsca na podium.

Prelekcje – inne niż dotychczas! W związ-
ku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 
2020 będziemy mogli oglądać na żywo zma-
gania najlepszych europejskich reprezentacji 
(dotyczy turnusu I i II). Dla osób na turnusach 
III-V wybierzemy najciekawsze mecze Mi-
strzostw Europy, które ponownie wspólnie 
obejrzymy dzięki czemu pomogą nam lepiej 
zrozumieć taktykę danej reprezentacji i ich 
tajemnice sukcesu.

Turniej. Rozegramy międzynarodowy turniej 
piłkarski. Uczestnicy samodzielnie zdecydują, 
w barwach której światowej drużyny chcą 
występować.

Strefa kibica. Jaka drużyna jest aktualnym 
mistrzem świata w piłce nożnej? Kto prowa-
dzi reprezentację Polski? Jaki był największy 
sukces reprezentacji Polski na mistrzostwach 
świata? Odpowiedzi na te i inne pytania po-
winni znać wszyscy.

Flagi. Wspólnymi siłami zaopatrzeni w far-
by, kredki, flamastry, brystole, nożyczki itp. 
przygotujemy flagi krajów, w których piłka 
nożna jest najbardziej popularnym sportem.

Konsole. Aby nieco oderwać się od rzeczy-
wistości, proponujemy również rozegranie 
wirtualnego turnieju w FIFĘ.

Aleja gwiazd piłki nożnej. Poznamy mię-
dzy innymi słynną listę FIFA 100, na której 
znajdują się sylwetki najsłynniejszych piłka-
rzy, którzy swoją grą wzbudzają niezwykłe 
emocje i podziw kibiców na całym świecie.

Ponadto w programie:
 � podstawy wspinaczki
 � zajęcia linowe
 � quad start
 � jurajskie jaskinie
 � paintball
 � terenoznawstwo i orienteering
 � zajęcia ogólnosportowe
 � dyskoteki z motywem przewodnim 
 � ognisko z kiełbaskami 
 � zajęcia integracyjne 
 � wycieczka na basen lub zalew 
 � gry i zabawy oraz wiele innych atrakcji

#tuRnieje  #zajęcialinOwe  #Aktywnie  #wdRużyNieSiłA

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2399	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2399	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).  
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Adam	Janeczek
instruktor piłki 
nożnej, sędzia, czynny 
zawodnik, matematyk
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KOlonia z elementaMi 
survivalu – juRA

ZAKWATEROWANIE www.gosciniecjurajski.pl
Gościniec Jurajski. Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych z łazienkami na 
jednym piętrze. Na parterze znajduje się recepcja, restauracja, do dyspozycji również sala 
zajęciowa i wiata do organizacji ognisk.

PROGRAM

Survival. Obozowicze poznają tajniki prze-
trwania zarówno w teorii, jak i w praktyce. 
Rozpalimy ognisko, zbudujemy szałas, za-
bezpieczymy żywność przed zwierzętami.

Kuchnia z lasu. Ucząc się zdobywania po-
żywienia w lesie, dowiemy się, które z da-
rów natury są jadalne, a których i dlaczego 
trzeba unikać.

Dzień z naturą. Podczas leśnych wędrówek 
będziemy wsłuchiwać się w naturę, rozpo-
znawać głosy ptaków, zbierać materiały do 
naszego zielnika, rozpoznawać drzewa po 
igłach i liściach. 

Nocna przygoda. Jedną noc spędzimy na 
specjalnie przygotowanym polu namioto-
wym w namiotach typu igloo. Będzie okazja 
poznać gwiazdozbiory nieba letniego, rozpo-
znawać znaki zodiaku.

Terenoznawstwo i orienteering. Dowiecie 
się jak wyznaczyć strony świata różnymi me-
todami, również bez użycia kompasu, w jaki 
sposób ocenić odległość, naszkicować mapę 
czy narysować znaki topograficzne.

MAX paintball.  Wyposażeni w specjalne 
ubranie, maski ochronne oraz markery na 
kulki z farbą,  na strzelnicy  strzelać będziemy 
do tarczy oraz ruchomych celów.

Zajęcia łucznicze. Po wymagających ćwi-
czeniach, gdy wszyscy już nabiorą wprawy, 
rozegramy mini konkurs na najlepszego 
strzelca obozu.

Bezpieczeństwo. Dzięki specjalnym zaję-
ciom urwisy dowiedzą się, jakie zagrożenia 
mogą czyhać na nich na co dzień i jak sobie 
z nimi radzić.

Zajęcia linowe. Pokonamy mosty linowe nad 
przepaściami, zjedziemy ze skał, spróbujemy 
wchodzenia po drabince alpinistycznej oraz 
wspinaczki w kominie.

Podstawy wspinaczki. Spróbujemy swoich 
sił w tej ekscytującej dyscyplinie na najcie-
kawszych skałach Jury.

Ponadto w programie:
 � speleologia
 � zamki i warownie
 � zajęcia integracyjne
 � zajęcia ogólnosportowe
 � turnieje gier zespołowych
 � gry terenowe z nagrodami
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczór z filmem przygodowym 
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kiełba-
sek i śpiewami

 � letnie wycieczki na basen oraz nad zalew

#bliskośćnatury  #biWAkowanie  #teReNozNastWO  #zajęcialinOwe

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � przejażdżka samochodami 

terenowymi – 120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł 

 � Energylandia – 160 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Antoni	Janeczek
instruktor survivalu, 
instruktor harcerski, 
miłośnik historii 
i buschcraftu
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PrzygodA dla najmłOdszych

ZAKWATEROWANIE www.gosciniecjurajski.pl
Gościniec Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji świetlica, wiata grillowa, duży ogrodzony teren zielony.

PROGRAM

Podstawy wspinaczki. Jura to raj dla mi-
łośników wspinaczki. Zaczniemy od naj-
prostszych szlaków wspinaczkowych, aby 
stopniowo przechodzić na coraz trudniejsze.

Terenoznawstwo i orienteering. Naszym 
Uczestnikom pokażemy jak wyznaczyć 
strony świata różnymi metodami (również 
bez użycia kompasu), w jaki sposób ocenić 
odległość i naszkicować mapę.

Zajęcia linowe. Pokonywanie mostów lino-
wych nad przepaściami, zjeżdżanie ze skał, 
wchodzenie po drabince alpinistycznej oraz 
wspinaczka w kominie – to gwarancja nie-
zapomnianych wrażeń!

MAX paintball. Na strzelnicy będziemy 
strzelać do tarczy i ruchomych celów. Każ-
dy Uczestnik zostanie wyposażony w spe-
cjalne ubranie, maski ochronne, markery 
i kulki z farbą.

Quad start. Po krótkim szkoleniu trzeba 
będzie pokonać tor, na którym czekać będą 
zadania specjalne – slalom, próba precyzji 
prowadzenia i ruszanie na czas.

Zamki i warownie. Ruiny budowli, rozrzu-
cone wśród wapiennych skałek, tworzą 
niepowtarzalny widok. Wspólnie będziemy 
odkrywać historię i tajemnice Szlaku Orlich 
Gniazd. 

Skamieliny. Skały i kamienie mogą opowie-
dzieć wiele o miejscu, w którym się znajdują. 
Poznamy budowę geologiczną Jury i spróbu-
jemy poszukać skamieniałości, które zdradzą 
nam kilka tajemnic z przeszłości.

Speleologia. Schylanie, czołganie, przeciska-
nie przez wąskie szczeliny – a to wszystko 
w ciemnych i wilgotnych jaskiniach, gdzie 
mrok rozpraszają jedynie nasze latarki.

Zajęcia z pierwszej pomocy. Nasz obozo-
wy lekarz opowie, jak zatamować krwotok, 
zabandażować rękę czy nogę oraz jak postę-
pować w przypadku omdlenia.

Ponadto w programie:
 � zajęcia integracyjne i twórcze
 � zajęcia ogólnosportowe
 � turnieje gier zespołowych
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kieł-
basek

 � gry planszowe, karciane, turniej gier na 
PS3 i PS4

#AtRAkcjejury  #zajęciatwórcze  #skamieniałOści  #wyPraWywnieznane

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).  
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � przejażdżka samochodami 

terenowymi – 120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Maciek	Sokołowski
założyciel BTA Kompas, 
pasjonat sportu, 
informatyk, podróżnik
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obóz FANów lego

ZAKWATEROWANIE www.gosciniecjurajski.pl
Gościniec Jurajski. Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych z łazienkami na 
jednym piętrze. Na parterze znajduje się recepcja, restauracja, do dyspozycji również sala 
zajęciowa i wiata do organizacji ognisk.

PROGRAM

Lego City. W czasie całego obozu Uczestni-
cy będą tworzyli wielką makietę miasta Lego. 
Będziemy budować domy, drogi, pojazdy.

Lego StarWars. Uczestnicy stoczą bitwę 
pomiędzy siłami dobra i zła, ale najpierw 
zaczną od złożenia imponujących zestawów 
Sokół Millenium oraz słynnego Niszczyciela 
Imperium.

Filmy. Na obozie nie zabraknie filmów z lu-
dzikami Lego w roli głównej, czyli znanej serii 
Lego Ninjago Mistrzowie Spinjitzu. Wojowni-
cy Spinjitzu będą musieli pokonać podstępne 
i złe węże.

Gry planszowe. W ramach rozrywki, zagra-
my w gry planszowe wykonane z klocków 
Lego takie jak: Lego Star Wars Battle of Hoth, 
Lego PirateCode czy Lego Hobbit. Będzie to 
idealna rozrywka na gorszą pogodę.

Terenowa gra fabularna. Uczestnicy będą 
zdobywać poszczególne elementy łamigłów-
ki oraz instrukcji. Dzięki temu stworzą klucz 
do otwarcia skarbca i odkrycia tajemnicy 
zaginionych klocków. 

Zamki i warownie. Ruiny budowli, rozrzu-
cone wśród wapiennych skałek, tworzą 
niepowtarzalny widok. Wspólnie będziemy 

odkrywać historię i tajemnice Szlaku Orlich 
Gniazd.

Zajęcia linowe. Pokonywanie mostów lino-
wych nad przepaściami, zjeżdżanie ze skał, 
wchodzenie po drabince alpinistycznej oraz 
wspinaczka w kominie – to gwarancja nie-
zapomnianych wrażeń!

Quad start. Po krótkim zapoznaniu trzeba 
będzie pokonać tor, na którym czekać będą 
zadania specjalne – slalom, próba precyzji 
prowadzenia i ruszanie na czas.

Jurajskie jaskinie. Schylanie, czołganie, 
przeciskanie przez wąskie szczeliny – a to 
wszystko w ciemnych i wilgotnych jaskiniach, 
gdzie mrok rozpraszają jedynie nasze latarki.

Ponadto w programie:
 � zajęcia integracyjne i twórcze
 � zajęcia ogólnosportowe
 � turnieje gier zespołowych
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kieł-
basek

#budOwaniemiasta  #legoninjagO  #PlanSzówki  #zwiedzANiezamków

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł 

 � Energylandia – 160 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór



wiek: 
7 – 12 lat

KL
U

B 
U

RW
IS

A

28

AUTOR PROGRAMU

eco caMP

ZAKWATEROWANIE www.gosciniecjurajski.pl
Gościniec Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji świetlica, wiata grillowa, duży ogrodzony teren zielony.

PROGRAM

Z ekologią za pan brat! Jak należy dbać 
o środowisko? Na czym polega segregacja, 
czy odpady możemy wykorzystywać po-
nownie? Za pomocą ciekawych materiałów 
i eksperymentów przybliżymy Uczestnikom 
zrozumienie wszystkich tych zagadnień.

Lego Creator. Stworzymy Turbinę Wiatrową 
Vestas. Ten zmechanizowany zestaw LEGO 
oddaje ruchy tradycyjnej turbiny wiatrowej 
i zawiera drzewko świerkowe z ekologicz-
nego plastiku.

Przyroda i My. Zapoznamy Uczestników 
z niebezpieczeństwami zagrażającymi śro-
dowisku przyrodniczemu ze strony człowie-
ka. Co zanieczyszcza powietrze? Co szkodzi 
wodzie?

DIY. Będziemy tworzyć zabawki i różne 
przedmioty użytkowe z rzeczy, które na co 
dzień wyrzucamy. Wykorzystamy kartony, 
rolki po papierze toaletowym, słoiki, opako-
wania po jajkach, plastikowe butelki i torebki. 

Ekologia w moim domu. Nauczymy się 
świadomie korzystać z wody, segregować 
domowe odpady do odpowiednich pojem-
ników i pamiętać o zabieraniu ze sobą na 
zakupy bawełnianych toreb. 

Ekoprodukty. Na obozie dowiemy się, jak 
rozpoznać bio – i ekoprodukty oraz jak 

czytać etykiety. Zastanowimy się wspólnie 
jakie opakowania nadają się do recyklingu 
i jakie są biodegradowalne. 

Quizowanie. Przeprowadzimy miniturniej, 
sprawdzimy wiedzę naszych Uczestników 
o środowisku i jego najważniejszych zagad-
nieniach.

Kino letnie. Na obozie nie zabraknie filmów 
o tematyce ekologicznej. Poznany przygody 
Wall-Ego i uroczego pingwina Mambo z fil-
mu Happy Feet. 

Wieczór w lesie. W trakcie turnusu spę-
dzimy magiczny wieczór w leśnym szałasie. 
Będzie to ekscytująca przygoda, do której 
oczywiście odpowiednio się przygotujemy.

Ponadto w programie:
 � zajęcia linowe
 � zamki i warownie
 � geologia
 � speleologia
 � zajęcia integracyjne
 � zajęcia ogólnosportowe
 � turnieje gier zespołowych
 � leśne gry terenowe
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek

#ekologia  #chRONimynAturę  #bądźmyeko!  #zdROważywnOść

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � przejażdżka samochodami 

terenowymi – 120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Zielińska
turystka z wykształcenia 
i pasji, miłośniczka 
górskich wycieczek 
i długich spacerów

nO
woŚĆ
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górSKA KOlonia aKcji – muRzasichle

ZAKWATEROWANIE www.krywan-tatry.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

PROGRAM

Aktywnie
 � wycieczki piesze i spacery górskimi 
szlakami

 � szaleństwa na letnim torze saneczkowym
 � zajęcia w lesie: budowanie szałasu, czy-
tanie znaków topograficznych

 � lekcja rozpalania ognia i kuchni polowej
 � sztuka zdobywania pożywienia i wody 
w terenie

 � liczne gry terenowe z zagadką i poszuki-
waniem skarbu

 � sprawdzone gry i zabawy integracyjne

Naukowo
 � posługiwanie się mapą i kompasem
 � wyznaczanie kierunków świata różnymi 
metodami

 � rysowanie mapy okolicy
 � górskie zwierzęta i rośliny chronione
 � rozpoznawanie kolorów szlaków górskich
 � zasady bezpiecznego poruszania się po 
górach według GOPR

Lokalnie
 � muzeum zabawek i gier komputerowych
 � góralskie przyśpiewki, legendy i zwyczaje
 � spotkanie z bacą, czyli jak powstaje praw-
dziwy oscypek

 � tajniki kuchni podhalańskiej
 � wypad na Gubałówkę 

Artystycznie
 � pamiątkowa sesja fotograficzna
 � górski plener rysunkowy 
 � ekosztuka, czyli czerpiemy i tworzymy 
z natury

 � scenki kabaretowe z góralskim humorem
 � rysowanie komiksów z ulubionymi boha-
terami z filmów i bajek

Sportowo
 � turnieje gier zespołowych
 � olimpiada na wesoło
 � konkursy i wyścigi
 � dzienne i wieczorne gry terenowe
 � zabawa w parku linowym Stary Bór

Zabawowo
 � klasyczne zabawy w podchody, chowa-
nego, zbijaka

 � obozowy konkurs talentów
 � góralskie ognisko z kiełbaskami
 � dyskoteki przebierane z motywem prze-
wodnim

#gÓRskieSzlaKi  #PleneRyrysunkoWe  #zaKOchANiwgórach

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2099	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2099	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka na Morskie Oko – 60 zł 
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Zielińska
turystka z wykształcenia 
i pasji, miłośniczka 
górskich wycieczek 
i długich spacerów
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obóz MłOdych mistrzów 
Kuchni – muRzasichle

ZAKWATEROWANIE www.krywan-tatry.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

PROGRAM

Sekrety wytwornego stołu. Mali kucharze 
będą mieli okazję poznać podstawy savoir-vi-
vre’u przy stole i nauczyć się dobrych manier.

Jej wysokość sałatka. Spróbujemy różnych 
ciekawych kombinacji warzywno-owoco-
wych i poznamy przepisy na najbardziej 
szalone sałatki na świecie.

Zdrowe odżywianie. Dzieci poznają pira-
midę zdrowego odżywania się i same ułożą 
własne, dzienne menu.

Książka kucharska. Stworzymy obozową 
książkę kucharską.

Kuchnia podhalańska. Odwiedzimy rów-
nież tradycyjną bacówkę, gdzie dowiemy 
się, czym się różni prawdziwy oscypek od 
góralskiego serka. 

Świąteczne tradycje polskie. Dowiemy się 
co nieco o przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie tradycjach panujących na świą-
tecznych stołach w Polsce.

Przyprawy i zioła. Będziemy mieli okazję 
poznać przebogaty świat przypraw i ziół.

Pizza. Poszalejemy w kuchni i stworzymy 
własną, wyjątkową, mega pizzę.

Kanapeczki i koreczki. Stworzymy najróż-
niejsze kompozycje, które potem spałaszu-
jemy ze smakiem.

Kuchnie świata. Młodzi kucharze poznają 
najważniejsze tajniki międzynarodowych 
kulinariów. 

Desery. Zrobimy galaretkowe łódeczki i ba-
nanowe ślimaczki. A może lody?

Kuchenne wcielenia. Zorganizujemy wy-
jątkowy bal przebierańców – każdy urwis 
będzie miał okazję przebrać się za swoją 
ulubioną potrawę.

Pięknie jeść. Stworzymy piękne ozdoby 
na stół, wyjątkowe dekoracyjne serwetki, 
a może nawet własne pudełko na kanapki 
do szkoły.

Ponadto w programie:
 � górskie spacery po Tatrzańskim Parku 
Narodowym

 � zajęcia integracyjne
 � quizy i konkursy z nagrodami
 � wieczorne czytanie książek
 � dzienne i wieczorne gry terenowe
 � gry i zabawy integracyjne
 � dyskoteka przebierana
 � góralskie ognisko z kiełbaskami 
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek

#budyNiówka  #tworzeniePrzepisów  #zdROwePrzekąski

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Morskiego Oka – 60 zł
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Sylwia	Lisiecka
studentka chemii, 
animatorka, uwielbia 
muzykę, książki 
i podróże
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AUTOR PROGRAMU

WAkacyjna szKOłA MAgii – 
MurzASichle

ZAKWATEROWANIE www.krywan-tatry.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

PROGRAM

Wróżbiarstwo. Dowiecie się, ile jest tak 
naprawdę technik wróżenia, czym jest chi-
romancja, co można odczytać z fusów.

Magiczne pismo. Nauka szyfrowania i od-
szyfrowywania sekretnych wiadomości.

Druidyzm i magia w kulturach. Dowiecie 
się, jak wyglądali czarodzieje minionych cza-
sów oraz innych kultur.

Aurorstwo i energetyka. Nauczymy się wy-
ciszać i czerpać energię z drzew i otaczającej 
nas przyrody.

Opieka nad magicznymi stworzeniami. 
Poznacie fantastyczne zwierzęta, które żyją 
w świecie czarodziejów oraz dowiecie się, jak 
wyglądają hipogryfy, harpie i trytony.

Sztuka iluzji. Nauczymy się kilku magicznych 
sztuczek, którymi po obozie będziemy mogli 
zaskoczyć swoich przyjaciół.

Alchemia. Ciekawe eksperymenty i wybu-
chowe niespodzianki.

Nauka latania. Dzięki specjalnemu trenaże-
rowi nauczymy się latania na miotle.

Szachy czarodziejów. Weźmiecie udział 
w wielkim turnieju szachowym.

Quidditch. Będziecie mieli okazję na spró-
bowanie swoich sił w turnieju quidditcha.

Czarodziejskie atrybuty. Uczniowie stworzą 
z gliny lub masy solnej arcydzieła garncar-
stwa, które posłużą im podczas kolejnych 
lat nauki.

Ochrona przed czarną magią. Stworzy-
my własne magiczne amulety oraz runy 
ochronne.

Magia natury. Spróbujemy znaleźć i zebrać 
lecznicze rośliny i inne artefakty, aby stwo-
rzyć z nich magiczną księgę lecznictwa.

Astronomia. Dowiemy się, jak rozpoznać 
Wielki Wóz, kiedy najwyraźniej widać Wenus 
i co to jest Mleczna Droga.

Metalowa magia. Mali adepci nauczą się 
posługiwania wykrywaczem metalu.

Ponadto w programie:
 � obozowy turniej trójmagiczny
 � górskie wycieczki
 � zajęcia integracyjne
 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � dyskoteki z motywem przewodnim
 � zabawy, gry sportowe i terenowe
 � maratony filmowe z Harrym Potterem 
w roli głównej

#hoKuS-PoKuS  #hArRypotter  #AStronOMiA  #czarodzieje

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � wycieczka do Morskiego Oka – 60 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Ola	Gawrońska
pasjonatka fotografii, 
miłośniczka podróży 
w nieznane, 
absolwentka 
matematyki
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AUTOR PROGRAMU

szkołA jedi – muRzasichle

ZAKWATEROWANIE www.krywan-tatry.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

PROGRAM

Nauka posługiwania się mieczem świetl-
nym. Młody Jedi musi nauczyć się nie tylko 
skutecznej obrony przed blasterami, ale 
również umieć pokonać Mistrzów ciemnej 
strony.

Pojedynki na Laser X. To niesamowita gra 
high-tech. Blastery mają zasięg 60 metrów, 
a kamizelka z czujnikiem zlicza celne strzały.

Międzygalaktyczny turniej gier VR. Total-
ny hit – konsole PS4 z przystawką Virtual 
Reality. Dzięki goglom VR przeniesiemy się 
dosłownie w odległe galaktyki w grze Super 
Stardust Ultra!

Tworzenie świata LEGO Star Wars. Zbu-
dujemy też praktycznie niedostępny w Pol-
sce Model BB-8 składający się z ponad 
tysiąca klocków.

LARP w uniwersum Star Wars. Live Action 
Role Playing Game – wciel się w postać nie 
tylko słowem, ale również całym sobą – po-
cząwszy od gestów, na stroju skończywszy.

Próby Jedi. Uczestnicy przejdą próby Jedi: 
biegłości, ciała, odwagi, ducha, które spraw-
dzą granice ich możliwości i wykażą, czy są 
gotowi na otrzymanie tytułu rycerza Jedi.

Budowa własnego droida astromecha-
nicznego. Każdy padawan będzie mógł 

skorzystać z warsztatu świątyni Jedi, by 
zbudować własnego droida. Czy będzie to 
typ R2, czy BB – to już zależy od Ciebie!

Wieczorna wyprawa na planetę Alderan. 
Wieczorna wycieczka stanie się okazją do 
odkrycia rzeczy, których nie widać w ciągu 
dnia.

Fantastyczne laboratorium. Zobaczycie, 
jak samodzielnie zrobić wybuch wulkanu, 
chemiczne jojo, ruchome piaski, wędrującą 
wodę i wiele innych.

Naprawa starego droida. Pomóż małym Ja-
wom wyremontować starego droida.

Tajne wiadomości. Kodowanie i rozkodowy-
wanie wiadomości od kosmicznych sąsiadów. 
Poznamy kilka szyfrów, dzięki którym można 
przesłać tajną korespondencje.

Ponadto w programie:
 � galaktyczny bal
 � górskie wycieczki
 � park linowy
 � zajęcia integracyjne
 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � dyskoteki z motywem przewodnim
 � turnieje sportowe i gry terenowe

#laserX  #mieczświetlny  #staRwaRs  #gryteReNowe

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � wycieczka do Morskiego Oka – 60 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
9 – 13 latKOMPAS boys cAMP – muRzasichle

ZAKWATEROWANIE www.krywan-tatry.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

PROGRAM

Górskie trekkingi. Na rozgrzewkę wyruszy-
my do Doliny Kościeliskiej i na Gubałówkę. 
Następnie warto byłoby przejść się Ścieżką 
pod Reglami oraz zaliczyć znaną skocznię 
narciarską na Wielkiej Krokwi. 

Piłka nożna. Niczym zawodnicy Mundialu 
przeprowadzimy cykl treningów i zawodów 
piłkarskich. Zadbamy o odpowiednio przygo-
towane boisko oraz realia: sędziowanie, czas 
gry, przerwy, a nawet kibiców.

Pojedynki na Laser X. To niesamowita gra 
high-tech. Blastery mają zasięg 60 metrów, 
a kamizelka z czujnikiem zlicza celne strzały.

Konsole. Na wyposażeniu obozu znajdą się 
konsole Sony Playstation 3 i 4 oraz totalny 
hit – PS VR! Aby nieco oderwać się od rze-
czywistości proponujemy turnieje w Need 
for Speed, Gran Turismo, Nascar, FIFĘ.

Park linowy. Przejdziecie przez mosty linowe 
nad przepaściami, wejdziecie po drabince 
alpinistycznej, pokonacie przeróżne prze-
szkody.

Szkoła survivalu. Podczas specjalnego szko-
lenia dowiecie się, jak rozpalić ognisko bez 
pomocy zapałek, z czego zbudować szałas, 
gdzie można się schować i jak zabezpieczyć 
żywność przed dzikimi zwierzętami.

Strefa gier. W chwilach wolnych od łapania 
adrenaliny w terenie, proponujemy darty, gry 
karciane i kultowe gry planszowe, czyli klasy-
kę rozrywek dla chłopaków w każdym wieku.

Terenoznawstwo i orienteering. Pokażemy 
Wam, jak wyznaczyć strony świata różnymi 
metodami (również bez użycia kompasu), 
w jaki sposób ocenić odległość i naszkico-
wać mapę.

Męskie kino. Po dniu pełnym wrażeń cza-
sem fajnie zobaczyć po prostu dobry film... 
Oczywiście nie w głowie nam komedie ro-
mantyczne, ale najlepsze kino akcji – hity 
kina sensacyjnego, katastroficznego, przy-
godowego i science-fiction.

Ponadto w programie:
 � gry i zabawy integracyjne
 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � klimatyczne dyskoteki przebierane
 � zwiedzanie Zakopanego
 � gry terenowe
 � zajęcia sportowe

#trekking  #konsole  #męskaligA  #suRvivAl

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka na Morskie Oko – 60 zł
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Adam	Janeczek
instruktor piłki 
nożnej, sędzia, czynny 
zawodnik, matematyk
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
9 – 13 lat KOMPAS giRlS caMP – muRzasichle

ZAKWATEROWANIE www.krywan-tatry.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

PROGRAM

Letnie SPA. W naszym wakacyjnym SPA 
tajniki zdrowego odżywiania, owocowe 
maseczki, witaminowe sałatki i smoothie.

Strefa Fitness. Działać będziemy głównie 
w plenerze: fitness na zielonej łące, wesoła 
zumba z widokiem na Tatry, leśna zabawa 
terenowa z elementami crossfitu.

Tatry Go! Obóz u podnóża Tatr to doskonały 
pretekst, żeby wybrać się do urokliwej Doliny 
Kościeliskiej, Morskiego Oka, na Gubałówkę.

DIY – zrób to sama! Puścimy wodze fantazji 
i samodzielnie stworzymy oryginalne cudeń-
ka: kolczyki, bransoletki, folkowe torby, ramki 
na zdjęcia, świeczniki, kosmetyczki, poduszki.

Sama słodycz. Niczym prawdziwe królowe 
kuchni, ze smakiem zabierzemy się za piecze-
nie ciasteczek, poznamy wymyślne desery 
z najbardziej egzotycznych zakątków, zgłę-
bimy tajniki mistrzów cukiernictwa.

Park linowy. Czekają nas przeróżne prze-
szkody na wysokościach, w tym  jazda na 
sankach, wiszące makarony, siatka, skok 
Tarzana.

Górski survival. W pobliskim lesie zbudu-
jemy szałas, nauczymy się tropić po śla-
dach różne zwierzęta, rozróżniać gatunki 

jadalnych i trujących roślin oraz samodzielnie 
rozpalać ognisko.

Zagadka szpiegowska. Nowe tajemnice 
i zagadki do rozwiązania. Otwórz szeroko 
oczy, nadstaw uszu, węsz, szukaj, obserwuj, 
pytaj… Udowodnij, że Sherlock Holmes też 
była kobietą!

Sesja zdjęciowa. Korzystając z magii bajecz-
nych plenerów zorganizujemy sesję zdję-
ciową, której efekty zostaną umieszczone 
w obozowej fotorelacji.

Damski panel dyskusyjny. Na pachnącej 
słońcem polance pogadamy o wszystkim 
i o niczym: o naszych idolach, ukochanych 
filmach i serialach, kosmetykach, fajnych 
gadżetach, wymarzonych ciuchach, chło-
pakach, problemach i podróżach.

Ponadto w programie:
 � zajęcia integracyjne
 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � dyskoteki z motywem przewodnim
 � gry sportowe i terenowe
 � shopping na Krupówkach i zwiedzanie 
Zakopanego 

 � wycieczka na basen lub zalew 
 � gry i zabawy oraz wiele innych atrakcji

#handMade  #giRlSPOwer  #letniespa  #górSKieWypRAwy

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � wycieczka do Morskiego Oka – 60 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Karolina	Stenka
absolwentka turystyki, 
pasjonuje się sportem, 
przygodą, aktywnym 
trybem życia
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AUTOR PROGRAMU

obóz cyber gracza – muRzasichle

ZAKWATEROWANIE www.krywan-tatry.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

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. Totalny hit! Konsole PS4 
z przystawką Virtual Reality. Dzięki goglom 
VR przeniesiemy się dosłownie w odległe 
światy, np. w grze Super Stardust Ultra!

PS4 i PS3. Gramy zarówno single, jak i w try-
bach sieciowych. W zależności od upodobań 
od wyścigów miejskich w Need for Speed po 
Fifę 2020. Dla tych bardziej doświadczo-
nych – BattleFront!

Kanon prawdziwego gracza. Aby odpocząć 
od komputera, proponujemy najbardziej po-
pularne planszówki wszech czasów – Mono-
poly, Scrable, Jungle Speed, Carcassonne, 
Dixit.

Gry terenowe. Poznasz reguły i zasady or-
ganizacji gier terenowych, dowiesz się, jak 
sprawdzić teren, opracować mapę i wska-
zówki dla ich Uczestników, a także weźmiesz 
udział w fabularnej grze terenowej oraz grze 
miejskiej na Krupówkach.

Gry sportowe. Latem stawiamy na ruch – 
oczywiście na świeżym powietrzu! Aby 
nie stracić dobrej formy, codziennie 

proponujemy szereg gier zespołowych 
i zabaw sportowych w gronie rówieśników.

Turnieje gier. Oprócz codziennej porcji prze-
różnych gier indywidualnych i sieciowych 
zaplanowaliśmy także cykle 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. Poznaj różne tricki, by móc 
zaskakiwać swoich znajomych.

Mam pomysł. Jeśli wydaje Ci się, że znasz 
już wszystkie najfajniejsze gry, warto spró-
bować teraz wymyślić własną – oryginalną 
i niepowtarzalną. Może to będzie gra strate-
giczna, logiczna, terenowa lub planszowa – 
decyzja należy do Ciebie.

Ponadto w programie:
 � park linowy
 � zajęcia integracyjne
 � górskie wycieczki
 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � turnieje sportowe
 � quizy i konkursy z nagrodami

#virtualreality  #PojedynkinalASer  #grykaRciane  #tatrzańskieSzlaKi

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � wycieczka do Morskiego Oka – 60 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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AUTOR PROGRAMU

górSKA PrzygodA z plAStyką – 
MurzASichle

ZAKWATEROWANIE www.www.krywan-tatry.pl.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

PROGRAM

Górska Przygoda
 � wycieczki górskimi szklakami: Droga pod 
Reglami, Gubałówka

 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � nauka posługiwania się kompasem 
i mapą

 � szkicowanie map terenu i nauka znaków 
topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � zwiedzanie Zakopanego szlakiem zna-
nych artystów 

 � górskie zwierzęta i rośliny chronione
 � muzeum zabawek i gier komputerowych
 � góralskie przyśpiewki, legendy i zwyczaje
 � spotkanie z bacą, czyli jak powstaje praw-
dziwy oscypek 

 � zasady bezpiecznego poruszania się po 
górach według GOPR

Warsztaty plastyczne
 � ABC sztuk plastycznych
 � zajęcia rysunkowe różnymi technikami 
i narzędziami 

 � tworzenie komiksów i ilustracji do ulu-
bionych książek

 � rzeźby z masy solnej, papier mâché 
i gipsu

 � projektowanie i tworzenie eko-biżuterii 
 � DIY czyli osobista galeria rękodzieła 
artystycznego

 � górskie plenery malarskie i rysunkowe 
 � happening plastyczny na słynnych Kru-
pówkach

 � góralska sztuka, czyli tworzymy modne 
plecaki z zakopiańskimi motywami

 � finałowa wystawa najlepszych prac 
wszystkich Uczestników 

Sport i zabawa
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa na wesoło
 � tematyczna sesja zdjęciowa
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � góralskie ognisko z kiełbaskami 
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � zabawa na letnim torze saneczkowym

#twórczySzAł  #PędzlewdłOń  #rękodziełO  #spaceRypogórach

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2099	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2099	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka na Morskie Oko – 60 zł
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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obóz superbohaterów – 
MurzASichle

ZAKWATEROWANIE www.krywan-tatry.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

PROGRAM

Kapitalny strój superbohatera. Przy po-
mocy przeróżnych materiałów i dodatków 
własnoręcznie przygotujemy maski, koszulki, 
peleryny i wiele innych atrybutów.

Pojedynki na Laser X. To niesamowita gra 
high-tech. Blastery mają zasięg 60 metrów, 
a kamizelka z czujnikiem zlicza celne strzały.

LEGO Marvel Super Heroes, Spider-Man. 
Składać będziemy unikalne zestawy takie 
jak: Thor vs. Hulk Arena czy Walka o Cyster-
nę ze SpiderManem i Kapitanem Ameryka.

LEGO Batman. Wybierz jeden z kostiumów 
Batmana z garderoby (podwodny, z pleca-
kiem lub gniewnego Batmana) i przygotuj 
się do walki!

Turniej gier Marvel Heroes VR. NO-
WOŚĆ – konsole PS4 z przystawką Virtual 
Reality. Dzięki goglom VR przeniesiemy się 
dosłownie w odległe galaktyki w grze Super 
Stardust Ultra! 

Codzienne treningi superobohaterów. 
Nauka jazdy Batmobilem, rzucania bata-
rangiem, rzucania tarczą Kapitana Ameryki, 
nauka pajęczych ruchów, doskonalenie su-
perskoczności.

Nauka latania. Utrzymanie równowagi, 
odpowiednia pozycja i oczywiście odrobina 

odwagi – to niezbędne elementy każdego 
treningu!

Budowanie robotów. Każdy Uczestnik bę-
dzie miał okazję zbudować własnego robota 
IronMan.

Zagadki, tajemnice. Będziemy rozwiązywać 
zagadki oraz uczyć się szyfrów niezbędnych 
do przesyłania tajnej korespondencji.

Strażnicy galaktyki. Waszym zadaniem bę-
dzie zdemaskowanie złego Ronana i ocalenie 
galaktyki.

Warsztaty komiksowe. Narysujemy własne 
historie w obrazkach, plakaty i zorganizujemy 
wyjątkową wystawę.

Ponadto w programie:
 � wielki zlot superbohaterów
 � górskie wycieczki
 � park linowy
 � zajęcia integracyjne
 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � turnieje sportowe i gry terenowe
 � maraton filmów i kreskówek z superbo-
haterami

 � spacer po Krupówkach i zwiedzanie 
Zakopanego

 � muzeum zabawek i gier komputerowych

#MArvel  #suPerzręcznOść  #koMiksy  #zMaPąwręku

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � wycieczka do Morskiego Oka – 60 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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wiek: 
7 – 13 lat górSKA PrzygodA z MinecraFt

ZAKWATEROWANIE www.krywan-tatry.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

PROGRAM

Królestwo Minecraft. Codziennie będziemy 
się uczyć i tworzyć nowe światy, postacie, 
scenariusze gier. Będziemy poznawać zasady 
świata Minecraft, jego mechaniki i reguły.

Minecraft Forge. Nauczymy się obsługiwać 
to darmowe narzędzie pozwalające instalo-
wać modyfikacje do gry. Dzięki temu będzie-
my mogli rozwijać grę, jej możliwości oraz 
uruchamiać nowe mechanizmy niedostępne 
standardowo. 

Turnieje. Będziemy rozwiązywać questy, za-
dania, turnieje w trybie multiplayer, w trybie 
survival, jak i w trybie hardcore.

Pojedynki na Laser X. To niesamowita gra 
high-tech. Blastery mają zasięg 60 metrów, 
a kamizelka z czujnikiem zlicza celne strzały. 

Youtube. Kto nie marzy o karierze Youtube-
ra? Nauczymy się przygotować własny stre-
aming z gry, a potem umieszczać go w sieci.

Bezpieczeństwo w sieci. Będziemy eduko-
wać Uczestników na temat zagrożeń, tego 
co to jest prywatność i jak ją chronić. Co 
warto zgłosić rodzicom, co może być dla nas 
niebezpieczne. 

Tworzenie świata LEGO Minecraft. Wyko-
rzystamy gotowe zestawy Lego Minecraft, 

jak i puścimy wodze fantazji, budując światy 
złożone z dowolnych zestawów.

Minecraft Giga. Przez cały obóz z karto-
nów, farb, klejów, masy papierowej, solnej 
i dowolnych innych materiałów będziemy 
tworzyć postaci świata Minecraft GIGA 
rozmiarów. 

Fantastyczne laboratorium. Zobaczycie, 
jak samodzielnie zrobić wybuch wulkanu, 
chemiczne jojo, ruchome piaski, wędrującą 
wodę i wiele innych.

Turniej gier VR. Totalny hit – konsole PS4 
z przystawką Virtual Reality. Dzięki goglom 
VR przeniesiemy się dosłownie w odległe 
galaktyki w grze Super Stardust Ultra!

Ponadto w programie:
 � górskie wycieczki
 � park linowy
 � zajęcia integracyjne
 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � turnieje sportowe i gry terenowe
 � wieczór filmowy
 � spacer po Krupówkach i zwiedzanie 
Zakopanego

 � muzeum zabawek i gier komputerowych

#MiNecraft  #iNnArzeczywistość  #legominecRAft  #budOwanieświata

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � wycieczka do Morskiego Oka – 60 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór

nO
woŚĆ
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górSKA KOlonia aKcji – wisłA

ZAKWATEROWANIE www.slonecznygrod.pl
Pensjonat Słoneczny Gród w Wiśle. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
sale, bezpieczny, ogrodzony teren zielony do organizacji ognisk, gier, zabaw i zajęć spor-
towych.

PROGRAM

Aktywnie
 � wycieczki piesze i spacery górskimi 
szlakami

 � wypad na skocznię narciarską im. Adama 
Małysza

 � zajęcia w lesie: budowanie szałasu, czy-
tanie znaków topograficznych

 � lekcja rozpalania ognia i kuchni polowej
 � sztuka zdobywania pożywienia i wody 
w terenie

 � liczne gry terenowe z zagadką i poszuki-
waniem skarbu

 � sprawdzone gry i zabawy integracyjne

Naukowo
 � posługiwanie się mapą i kompasem
 � wyznaczanie kierunków świata różnymi 
metodami

 � rysowanie mapy okolicy
 � górskie zwierzęta i rośliny chronione
 � rozpoznawanie kolorów szlaków górskich
 � zasady bezpiecznego poruszania się po 
górach według GOPR

Lokalnie
 � góralskie przyśpiewki, legendy i zwyczaje
 � gra miejska na wiślańskim deptaku
 � wypad na Stożek Wielki z piknikiem na 
szczycie

 � Park Wodny Tropikana w Hotelu Gołę-
biewski

Artystycznie
 � pamiątkowa sesja fotograficzna
 � górski plener rysunkowy 
 � ekosztuka, czyli czerpiemy i tworzymy 
z natury

 � scenki kabaretowe z góralskim humorem
 � rysowanie komiksów z ulubionymi boha-
terami z filmów i bajek

Sportowo
 � turnieje gier zespołowych
 � olimpiada na wesoło
 � konkursy i wyścigi
 � dzienne i wieczorne gry terenowe
 � zabawa w parku linowym

Zabawowo
 � klasyczne zabawy w podchody, chowa-
nego, zbijaka

 � obozowy konkurs talentów
 � góralskie ognisko z kiełbaskami
 � dyskoteki przebierane z motywem prze-
wodnim

 � quizy, gry planszowe, zgadywanki

#Aktywnie  #twórczO  #zeRONudy  #PodróżeMałeiduże

TERMINY I CENY:

1.	 23.07 – 03.08.2020 2099	zł

2.	 04.08 – 15.08.2020 2099	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek 

w Ustroniu – 70 zł
 � Energylandia – 130 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Zielińska
turystka z wykształcenia 
i pasji, miłośniczka 
górskich wycieczek 
i długich spacerów
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wiek: 
7 – 12 lat WAkacyjna szKOłA MAgii – wisłA

ZAKWATEROWANIE www.slonecznygrod.pl
Pensjonat Słoneczny Gród w Wiśle. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
sale, bezpieczny, ogrodzony teren zielony do organizacji ognisk, gier, zabaw i zajęć spor-
towych.

PROGRAM

Lekcje wróżbiarstwa. Dowiecie się ile jest 
tak naprawdę technik wróżenia, czym jest 
chiromancja, co można odczytać z fusów.

Magiczne pismo. Nauka szyfrowania i od-
szyfrowywania sekretnych wiadomości 
i poznawanie tajemnego sposobu porozu-
miewania się magów.

Druidyzm i magia w kulturach. Dowiecie 
się, jak wyglądali czarodzieje minionych cza-
sów oraz innych kultur.

Lekcje opieki nad magicznymi stworzenia-
mi. Poznacie fantastyczne zwierzęta, jakie 
żyją w świecie czarodziejów oraz dowiecie 
się, jak wyglądają hipogryfy, harpie i trytony.

Sztuka iluzji. Nauczymy się kilku magicznych 
sztuczek, którymi po obozie będziemy mogli 
zaskoczyć swoich przyjaciół.

Alchemia. Ciekawe eksperymenty, wybu-
chowe niespodzianki i inne ciekawostki.

Nauka latania. Dzięki specjalnemu trenaże-
rowi nauczymy się latania na miotle.

Szachy czarodziejów. Weźmiecie udział 
w wielkim turnieju szachowym.

Quidditch. Będziecie mieli okazję na spró-
bowanie swoich sił w turnieju quidditcha.

Czarodziejskie atrybuty. Dzięki własnej gli-
nianej czarze oraz pucharowi sporządzimy 
ciekawe eliksiry i wybuchowe mieszanki.

Ochrona przed czarną magią. Dowiecie się, 
czym różni się czarnoksiężnik od maga i cza-
rodzieja, czym jest czarna magia.

Magia natury. Spróbujemy znaleźć i zebrać 
lecznicze rośliny i inne artefakty, aby stwo-
rzyć z nich magiczną księgę lecznictwa.

Astronomia. Dowiemy się, jak rozpoznać 
Wielki Wóz, kiedy najwyraźniej widać Wenus 
i co to jest Mleczna Droga.

Metalowa magia. Mali adepci nauczą się 
posługiwania wykrywaczem metalu.

Ponadto w programie:
 � obozowy turniej trójmagiczny
 � zajęcia integracyjne
 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � dyskoteki z motywem przewodnim
 � gry sportowe i terenowe
 � maratony filmowe z Harrym Potterem 
w roli głównej

 � Park Wodny Tropikana w Hotelu Gołę-
biewski

 � gry planszowe, karciane, quizy i animacje

#czary-maRy  #wróżbiarStwo  #iluzja  #tworzeniemiKstur

TERMINY I CENY:

1.	 23.07 – 03.08.2020 2199	zł

2.	 04.08 – 15.08.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek 

w Ustroniu – 70 zł
 � Energylandia – 130 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Ola	Gawrońska
pasjonatka fotografii, 
miłośniczka podróży 
w nieznane, 
absolwentka 
matematyki
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wiek: 
9 – 13 latKOMPAS boys cAMP – wisłA

ZAKWATEROWANIE www.slonecznygrod.pl
Pensjonat Słoneczny Gród w Wiśle. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
sale, bezpieczny, ogrodzony teren zielony do organizacji ognisk, gier, zabaw i zajęć spor-
towych.

PROGRAM

Górskie wycieczki. Najpierw pogadamy 
o bezpieczeństwie w górach i spektaku-
larnych akcjach GOPR-u, a potem z mapą 
w ręku zaplanujemy trasy naszego trekkingu.

Piłka nożna. Niczym zawodnicy Mundialu 
przeprowadzimy cykl treningów i zawodów 
piłkarskich. Zadbamy o odpowiednio przygo-
towane boisko oraz realia: sędziowanie, czas 
gry, przerwy, a nawet kibiców.

Pojedynki na Laser X. To niesamowita gra 
high-tech. Blastery mają zasięg 60 metrów, 
a kamizelka z czujnikiem zlicza celne strzały.

Konsole. Na wyposażeniu obozu znajdą się 
konsole Sony Playstation 3 i 4 oraz totalny 
hit – PS VR! Aby nieco oderwać się od rze-
czywistości proponujemy turnieje w Need 
for Speed, Gran Turismo, Nascar, FIFĘ.

Park linowy. Przejdziecie przez mosty linowe 
nad przepaściami, wejdziecie po drabince 
alpinistycznej, pokonacie przeróżne prze-
szkody.

Szkoła survivalu. Dowiecie się, jak rozpa-
lić ognisko bez pomocy zapałek, z czego 
zbudować szałas, gdzie można się schować 
i jak zabezpieczyć żywność przed dzikimi 
zwierzętami.

Strefa gier. W chwilach wolnych od łapania 
adrenaliny w terenie, proponujemy gry kar-
ciane i kultowe gry planszowe, czyli klasykę 
rozrywek dla chłopaków w każdym wieku.

Terenoznawstwo i orienteering. Pokażemy 
Wam, jak wyznaczyć strony świata różnymi 
metodami (również bez użycia kompasu), 
w jaki sposób ocenić odległość i naszkico-
wać mapę.

Męskie kino. Po dniu pełnym wrażeń cza-
sem fajnie zobaczyć po prostu dobry film… 
Oczywiście nie w głowie nam komedie ro-
mantyczne, ale najlepsze kino akcji – hity 
kina sensacyjnego, katastroficznego, przy-
godowego i science-fiction.

Ponadto w programie:
 � zajęcia integracyjne
 � Park Wodny Tropikana w Hotelu Gołę-
biewski

 � wycieczka na skocznię narciarską im. 
Adama Małysza

 � klimatyczne dyskoteki przebierane
 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � gra miejska i chill na wiślańskim deptaku
 � wieczorne gry terenowe

#męskaekiPa  #daWkaadrenaliNy  #kuMPle  #Akcja

TERMINY I CENY:

1.	 23.07 – 03.08.2020 2199	zł

2.	 04.08 – 15.08.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek 

w Ustroniu – 70 zł
 � Energylandia – 130 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Adam	Janeczek
instruktor piłki 
nożnej, sędzia, czynny 
zawodnik, matematyk
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
9 – 13 lat KOMPAS giRlS caMP – wisłA

ZAKWATEROWANIE www.slonecznygrod.pl
Pensjonat Słoneczny Gród w Wiśle. Pokoje 3-, 4– i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
sale, bezpieczny, ogrodzony teren zielony do organizacji ognisk, gier, zabaw i zajęć spor-
towych.

PROGRAM

Letnie SPA. W naszym wakacyjnym SPA 
tajniki zdrowego odżywiania, owocowe 
maseczki, witaminowe sałatki i smoothie.

Strefa Fitness. Działać będziemy głównie 
w plenerze: fitness na zielonej łące, wesoła 
zumba z widokiem na Beskidy, leśna zabawa 
terenowa z elementami crossfitu.

No to w góry! Obóz w Wiśle to doskonały 
pretekst, żeby wybrać się do na niejedną 
wyprawę... Najpierw pójdziemy z przewod-
nikiem na Stożek, gdzie na szczycie zrobimy 
sobie letni piknik.

DIY – zrób to sama! Puścimy wodze fan-
tazji i samodzielnie stworzymy oryginalne 
cudeńka takie, jak np. kolczyki, bransoletki, 
folkowe torby, ramki na zdjęcia, świeczniki, 
kosmetyczki, poduszki. 

Sama słodycz. Niczym prawdziwe królowe 
kuchni ze smakiem zabierzemy się za piecze-
nie ciasteczek, poznamy wymyślne desery 
z najbardziej egzotycznych zakątków.

Park linowy. Czekają nas przeróżne prze-
szkody na wysokościach: jeżdżący talerzyk, 
wiszący tunel, smok, most himalajski.

Górski survival. W pobliskim lesie zbuduje-
my szałas, nauczymy się tropić po śladach 
różne zwierzęta, rozróżniać gatunki jadal-
nych i trujących roślin oraz samodzielnie 
rozpalać ognisko.

Zagadka szpiegowska. Nowe tajemnice 
i zagadki do rozwiązania. Otwórz szeroko 
oczy, nastaw uszu, węsz, szukaj, obserwuj, 
pytaj… Udowodnij, że Sherlock Holmes też 
była kobietą!

Sesja zdjęciowa. Korzystając z magii bajecz-
nych plenerów zorganizujemy sesję zdję-
ciową, której efekty zostaną umieszczone 
w obozowej fotorelacji. 

Damski panel dyskusyjny. Na pachnącej 
słońcem polance pogadamy o wszystkim 
i o niczym: o naszych idolach, ukochanych 
filmach i serialach, kosmetykach, fajnych 
gadżetach, wymarzonych ciuchach, chło-
pakach, problemach i podróżach.

Ponadto w programie:
 � zajęcia integracyjne
 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � dyskoteki z motywem przewodnim
 � gry sportowe, terenowe, planszowe
 � shopping i spacerki po wiślańskim 
deptaku

#foteczki  #górSKiSurvival  #dziewczynygórą  #Przyjaciółki

TERMINY I CENY:

1.	 23.07 – 03.08.2020 2199	zł

2.	 04.08 – 15.08.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek 

w Ustroniu – 70 zł
 � Energylandia – 130 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Karolina	Stenka
absolwentka turystyki, 
pasjonuję sie sportem, 
przygodą, aktywnym 
trybem życia
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obóz cyber gracza – wisłA

ZAKWATEROWANIE www.slonecznygrod.pl
Pensjonat Słoneczny Gród w Wiśle. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
sale, bezpieczny, ogrodzony teren zielony do organizacji ognisk, gier, zabaw i zajęć spor-
towych.

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. Totalny hit! Konsole PS4 
z przystawką Virtual Reality. Dzięki goglom 
VR przeniesiemy się dosłownie w odległe 
światy, np. w grze Super Stardust Ultra!

PS4 i PS3. Gramy zarówno single, jak i w try-
bach sieciowych. W zależności od upodobań 
od wyścigów miejskich w Need for Speed po 
Fifę 2020. Dla tych bardziej doświadczo-
nych – BattleFront!

Kanon prawdziwego gracza. Aby odpocząć 
od komputera, proponujemy najbardziej po-
pularne planszówki wszech czasów – Mono-
poly, Scrable, Jungle Speed, Carcassonne, 
Dixit.

Gry terenowe. Poznasz reguły i zasady or-
ganizacji gier terenowych, dowiesz się, jak 
sprawdzić teren, opracować mapę i wska-
zówki dla ich Uczestników, a także weźmiesz 
udział w fabularnej grze terenowej oraz grze 
miejskiej na Krupówkach.

Gry sportowe. Aby nie stracić dobrej for-
my, codziennie proponujemy szereg gier 
zespołowych i zabaw sportowych w gronie 
rówieśników.

Turnieje gier. Oprócz codziennej porcji prze-
różnych gier indywidualnych i sieciowych 
zaplanowaliśmy także cykle 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. Poznaj różne tricki, by móc 
zaskakiwać swoich znajomych.

Mam pomysł. Jeśli wydaje Ci się, że znasz 
już wszystkie najfajniejsze gry, warto spró-
bować teraz wymyślić własną – oryginalną 
i niepowtarzalną. Może to będzie gra strate-
giczna, logiczna, terenowa lub planszowa – 
decyzja należy do Ciebie.

Ponadto w programie:
 � park linowy
 � zajęcia integracyjne
 � górskie wycieczki
 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � zajęcia ogólnosportowe i turnieje gier 
zespołowych

 � quizy i konkursy z nagrodami

#konsole  #tuRnieje  #zabAwawaquaPArKu  #gryteReNowe

TERMINY I CENY:

1.	 23.07 – 03.08.2020 2199	zł

2.	 04.08 – 15.08.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek 

w Ustroniu – 70 zł
 � Energylandia – 130 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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górSKA PrzygodA 
z PlastyKą – wisłA

ZAKWATEROWANIE www.slonecznygrod.pl
Pensjonat Słoneczny Gród w Wiśle. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
sale, bezpieczny, ogrodzony teren zielony do organizacji ognisk, gier, zabaw i zajęć spor-
towych.

PROGRAM

Górska Przygoda
 � spacerki górskimi szlakami
 � wypad z przewodnikiem na Stożek z pik-
nikiem na szczycie

 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � nauka posługiwania się kompasem 
i mapą

 � szkicowanie map terenu i nauka znaków 
topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � zwiedzanie Wisły szlakiem znanych 
artystów 

 � górskie zwierzęta i rośliny chronione
 � wypad na skocznię narciarską im. Adama 
Małysza

 � góralskie przyśpiewki, legendy i zwyczaje
 � zasady bezpiecznego poruszania się po 
górach według GOPR

Warsztaty plastyczne
 � ABC sztuk plastycznych
 � zajęcia rysunkowe różnymi technikami 
i narzędziami 

 � tworzenie komiksów i ilustracji do ulu-
bionych książek

 � rzeźby z masy solnej, papier mâché 
i gipsu

 � projektowanie i tworzenie eko-biżuterii 
 � happening plastyczny na wiślańskim 
deptaku

 � DIY czyli osobista galeria rękodzieła 
artystycznego

 � górskie plenery malarskie i rysunkowe 
 � tworzenie pamiątkowych pocztówek 
z Wisły

 � piórniki, albumy i torby z góralskimi 
motywami 

 � finałowa wystawa najlepszych prac 
wszystkich uczestników 

Sport i zabawa
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa na wesoło
 � tematyczna sesja zdjęciowa
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � góralskie ognisko z kiełbaskami 
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � gry planszowe, karciane oraz turnieje gier 
na PS3 i PS4 

 � Park Wodny Tropikana w Hotelu Gołę-
biewski

#koMiks  #górSKiePlenery  #malArstwo  #rysuNek

TERMINY I CENY:

1.	 23.07-03.08.2020 2099	zł

2.	 04.08-15.08.2020 2099	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek 

w Ustroniu – 70 zł
 � Energylandia – 130 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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obóz bez sMartFONów – 
POdWórko rządzi!

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Położony w sercu Kaszub. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji sala rekreacyjna, plac zabaw, teren zielony. Do najbliższego 
kąpieliska strzeżonego kilka minut drogi spacerem.

PROGRAM

Podwórko od rana do wieczora
 � guma do skakania (rzymskie, ruszane, 
dziesiątki, trójkąt, królowa)

 � turnieje gry w kapsle
 � państwa-miasta
 � niekończące się zawody w zbijaka, dwa 
ognie

 � zbudujemy własne latawce i będziemy je 
puszczać na wietrze!

 � skakanie przez skakankę
 � wieczorna gra w świetliki
 � klasyczne zabawy w chowanego, ciuciu-
babkę, w zbijaka, w klasy, w gąski do 
domu, w berka

 � frisbee, hula-hop i dziesiątki zabaw 
z piłką

Gdy pada deszcz
 � gry bez prądu: gra w kości, domino, pie-
kło-niebo, statki, kółko i krzyżyk, bierki 
oraz klasyczne gry karciane i planszowe

 � turniej najdalej latających papierowych 
samolotów

 � budowanie miasta z klocków
 � wyścigi papierowych statków na najwięk-
szej kałuży 

 � tajna korespondencja podwórkowa

Sztuczki ze sztuką
 � pocztówki, czyli klasyczne pozdrowienia 
z kolonii

 � pamiątkowy album z wakacji
 � przegląd piosenki turystycznej
 � mini playback show – konkurs talentów 
na wesoło

 � familiada – obozowy teleturniej 

Wyprawy w nieznane
 � podchody bliższe i dalsze
 � biwak – budowanie szałasu i nocna przy-
goda na łonie przyrody

 � nauka rozpalania ognia, smażenia kiełba-
sek i pieczenia ziemniaków na ognisku

 � wyprawa w poszukiwaniu skarbów
 � misje specjalne 
 � piesza wycieczka na najwyższy szczyt 
Wzgórz Szymbarskich – Wieżycę

 � między nami alpakami – wizyta u przeu-
roczych alpak

Aktywne wakacje
 � zajęcia łucznicze Archery Tag 
 � paintball pneumatyczny dla każdego
 � park linowy
 � pływanie w Jeziorze Ostrzyckim
 � budowanie tratwy 
 � konkurs na najlepszy zamek z piasku
 � przejażdżka wozem drabiniastym

#gryPodwórkowe  #Podchody  #jaKzadAwnychczasów

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2199	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2199	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w Zamku Krzyżackim 

w Malborku – 90 zł
 � Aquapark Reda z prawdziwymi 

rekinami – 130 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 

w Gdyni – 110 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Ula	Obara
jej pasją są książki, 
uwielbia literackie 
eventy, czeskie filmy 
i podróże kulinarne
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akadeMiA cieKAwskich urwisów

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Położony w sercu Kaszub. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji sala rekreacyjna, plac zabaw, teren zielony. Do najbliższego 
kąpieliska strzeżonego kilka minut drogi spacerem.

PROGRAM

Kto pyta – nie błądzi! Jak działa zegar ato-
mowy? Czy masło orzechowe jest zdrowe? 
Jak mydło zabija zarazki? Na te i na wiele 
innych pytań postaramy się wspólnie znaleźć 
odpowiedź!

Centrum Eksperyment w Gdyni. Wybierze-
my się do jednego z pierwszych centrów na-
uki w Polsce, gdzie na własną rękę będziemy 
mogli przeprowadzić eksperymenty.

Dom w lesie. Pokażemy Ci, jak wybudować 
szałas w lesie, zdobyć pożywienie i zabez-
pieczyć je przed zwierzętami.

Laboratorium. Zobaczymy jak samodziel-
nie zrobić wulkan i rakietę balonową, jak 
powstają bańki mydlane i co to jest wodny 
kompas.

Sztuka iluzji. Dowiemy się, w jaki sposób 
ulegamy złudzeniom optycznym i co to jest 
fatamorgana.

Astronomia. Na kosmicznych zajęciach po-
znamy układ gwiazd, dowiemy się, co to są 
mgławice, jak oblicza się lata świetlne i co 
to jest galaktyka.

Botanika. Zaopatrzeni w szkła powiększa-
jące wybierzemy się na spacer po okolicy 
i spróbujemy wytropić ciekawe gatunki 
roślin.

Ekologia. Spróbujemy zbudować własną 
małą elektrownię wiatrową.

Fizyka śpiewa. Wykorzystując proste pra-
wa fizyki stworzymy nietypowe instrumenty 
muzyczne.

Tajemnicze jezioro. Uczestnicy nauczą się 
badać czystość Jeziora Ostrzyckiego.

Latawce, dmuchawce, wiatr. Kilka deseczek, 
kawałek materiału i sznurek – z tych ele-
mentów powstaną piękne, kolorowe latawce.

Między nami ALPAKAMI. Wybierzemy się 
na wizytę do Przystanku Drzewina, gdzie 
czekać będą na nas przesympatyczne alpa-
ki. Posłuchamy o ich hodowli, zwyczajach, 
pochodzeniu, będziemy brać udział w kar-
mieniu i krótkim spacerze.

Ponadto w programie:
 � Tarzan Park – zabawa na wysokości! 
 � górskie wycieczki
 � dyskoteka przebierana z motywem 
przewodnim

 � muzyczne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek

 � zajęcia ogólnosportowe
 � gry terenowe
 � kąpiele i zabawy w wodzie
 � wieczorne seanse filmowe

#eksPeRyMenty  #labOratoRiuM  #luPA  #miKroskoP

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07-22.07.2020 2299	zł

3.	 04.08-15.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w Zamku Krzyżackim 

w Malborku – 90 zł
 � Aquapark Reda z prawdziwymi 

rekinami – 130 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Daria	Bałdyga
geograf, miłośniczka 
podróży, jazdy rowerem, 
przyrody i psów, 
harcerka
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KOlonia z elementaMi 
survivalu – kaszuby

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Położony w sercu Kaszub. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji sala rekreacyjna, plac zabaw, teren zielony. Do najbliższego 
kąpieliska strzeżonego kilka minut drogi spacerem.

PROGRAM

Umiejętności młodego survivalowca
 � podstawowe techniki szkoły przetrwania 
 � rozpalanie ognisk
 � metody zdobywania i zabezpieczania 
pożywienia

 � nauka tropienia zwierząt po śladach
 � tajniki kamuflażu i maskowania
 � elementy terenoznawstwa
 � rozpoznawanie znaków topograficznych
 � nauka czytania i szkicowania map terenu
 � sztuka wyznaczania kierunków za pomo-
cą kompasu

 � budowanie szałasów i tratw
 � kuchnia polowa
 � bezpieczeństwo w lesie
 � minikurs pierwszej pomocy przedme-
dycznej

Przygoda na całego
 � wizyta w Tarzan Parku – zajęcia linowe
 � piesza wycieczka na najwyższy szczyt 
Wzgórz Szymbarskich – Wieżycę

 � między nami alpakami – urocza wizyta 
u zwierzątek

 � zajęcia łucznicze Archery Tag
 � paintball pneumatyczny dla każdego!
 � leśne podchody
 � piesze wycieczki kaszubskimi ścieżkami
 � fabularna impreza na orientację
 � kąpiele i szaleństwa wodne nad jeziorem
 � sporty wodne: kajaki, rowerki
 � plażowanie nad Jeziorem Ostrzyckim

Integracja
 � gry i zabawy integracyjne na świeżym 
powietrzu

 � muzyczne ogniska z pieczeniem kiełbasek
 � letnia olimpiada sportów kolonijnych
 � przebojowa dyskoteka z Uczestnikami 
innych obozów

 � turnieje gier zespołowych 
 � wieczorny maraton filmów przygodo-
wych

#PrzetRwanie  #maskoWANie  #maPA  #leśnePOdchody

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2299	zł

2.	 04.08-15.08.2020 2299	zł

3.	 16.08-27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 

w Malborku – 90 zł
 � Aquapark Reda z prawdziwymi 

rekinami – 130 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 

w Gdyni – 110 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Anna	Drabik
instruktorka 
ZHP, wieloletni 
wychowawca 
i kierownik, pasjonatka 
lasu, gór i robotów
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obóz MiłOśniKów zwierząt

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Położony w sercu Kaszub. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji sala rekreacyjna, plac zabaw, teren zielony. Do najbliższego 
kąpieliska strzeżonego kilka minut drogi spacerem.

PROGRAM

W kaszubskiej zagrodzie. Nauczymy się, 
jak bezpiecznie podchodzić do zwierząt, jak 
respektować ich prawo do odpoczynku, jak 
i czym je karmić.

Rozumiemy naszych najlepszych przyjaciół. 
Czy wiesz, dlaczego pies się otrzepuje? Co 
znaczy, że merda ogonem? Na te i wiele py-
tań odpowie Wam psi trener.

Spotkanie z weterynarzem. Co można 
odczytać ze zdjęcia rentgenowskiego? Jak 
właściwie nakarmić naszych milusińskich? 
Na te pytania odpowie lekarz weterynarii.

Lekcja jazdy konnej. Spróbujemy swoich 
sił w siodle i odkryjemy uroki jeździectwa.

Z dziennika miłośnika zwierząt. Podczas 
obozu odbędziemy wędrówki w celu obser-
wacji zwierząt dziko żyjących, ich zwyczajów 
oraz śladów obecności.

Warsztaty ornitologiczne. Nauczymy się 
rozpoznawać ptaki, nie tylko po ich koloro-
wych piórkach, ale także po wydawanych 
odgłosach.

Między nami alpakami – niezwykłe spo-
tkanie. Wybierzemy się na wizytę do Przy-
stanku Drzewina, gdzie będą na nas czekać 
przesympatyczne alpaki. Posłuchamy o ich 

hodowli, zwyczajach, pochodzeniu, bę-
dziemy brać udział w karmieniu i krótkim 
spacerze.

Zwierzęta aktywne nocą. We własnoręcznie 
zbudowanym szałasie spędzimy kilka noc-
nych godzin, by mieć okazję nasłuchiwać 
odgłosów natury po zmroku.

Pomagamy zwierzętom. Dowiemy się, co 
możemy zrobić, by pomóc zwierzakom, rów-
nież tym w schroniskach. Zbudujemy także 
karmnik dla ptaków.

Wielki zielnik obozowy. Stworzymy zielniki, 
a także poobserwujemy rośliny pod mikro-
skopem.

Ponadto w programie:
 � wycieczka do Parku Edukacyjnego Zoo – 
Egzotyczne Kaszuby

 � przygoda w Tarzan Parku – zajęcia linowe
 � piesza wycieczka na Wieżycę
 � plażowanie nad Jeziorem Ostrzyckim
 � konkursy wiedzy i quizy
 � wieczory gier, bajek i filmów
 � rzeźby z piasku i plażowy totem, czyli 
konkursy z wyobraźnią

 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � muzyczne ogniska z pieczeniem kiełbasek
 � przebojowa dyskoteka

#zagrodA  #maliweteRyNarze  #Ornitologia  #ANimals

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07-22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07-03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08-15.08.2020 2299	zł

5.	 16.08-27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 

w Malborku – 90 zł
 � Aquapark Reda z prawdziwymi 

rekinami – 130 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 

w Gdyni – 110 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Daria	Bałdyga
geograf, miłośniczka 
podróży, jazdy rowerem, 
przyrody i psów, 
harcerka
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 latKOlonia diy – zrób tO sAM

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Położony w sercu Kaszub. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji sala rekreacyjna, plac zabaw, teren zielony. Do najbliższego 
kąpieliska strzeżonego kilka minut drogi spacerem.

PROGRAM

Igłą i nitką
 � ściegi, materiały, igły, nici, czyli ABC 
warsztatu krawieckiego

 � nowe życie starego t-shirta – obcinamy, 
naszywamy, przerabiamy

 � prosto i z fantazją – fajna torba na zakupy
 � większe wyzwanie – przytulanka na 
dobranoc

 � obrazy z nici, czyli string-art

W drewnie, papierze i plastiku
 � przywieszki z decoupage’u
 � pokaż swój styl: kartki pocztowe metodą 
scrapbookingu

 � różne formy biżuterii z elementów drew-
nianych i plastikowych

 � na pamiątkę: drewniana ramka na ulubio-
ne zdjęcie z wakacji

 � kilka deseczek, kawałek materiału i sznu-
rek – nasz własny latawiec

 � wazony na kwiaty z kaszubskiej łąki

Z natury
 � nasza kryjówka: szałas tipi z patyków
 � serce z gałęzi: prezent z obozu dla 
rodziców

 � zapach natury: aromaterapia, czyli las 
w słoiku

 � girlandy z kolorowych szyszek
 � mandale z darów natury
 � między nami alpakami – urocza wizyta 
u zwierzątek 

Na dużą skalę
 � pudełka różnej wielkości, garść zapałek, 
klej – zbuduj twój wymarzony dom

 � plenerowa wystawa DIY: pokaż swoje 
dzieła

 � sesja zdjęciowa z dziełami hand-made 
w roli głównej

Zabawa i sport
 � przygoda w Tarzan Parku – zajęcia linowe
 � piesza wycieczka na najwyższy szczyt 
Wzgórz Szymbarskich – Wieżycę

 � aktywne plażowanie nad Jeziorem 
Ostrzyckim

 � rzeźby z piasku i plażowy totem, czyli 
konkursy z wyobraźnią

 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � muzyczne ogniska z pieczeniem kiełbasek
 � przebojowa dyskoteka z Uczestnikami 
innych obozów

#skarby  #eco  #handMade  #dMuchawcelatAwceiWiatr

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2299	zł

2.	 04.08-15.08.2020 2299	zł

3.	 16.08-27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w Zamku Krzyżackim 

w Malborku – 90 zł
 � Aquapark Reda z prawdziwymi 

rekinami – 130 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 

w Gdyni – 110 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Ula	Obara
jej pasją są książki, 
uwielbia literackie 
eventy, czeskie filmy 
i podróże kulinarne
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AUTOR PROGRAMU

MOrska kolONiA akcji

ZAKWATEROWANIE www.owdiuna.pl/diuna
OW Diuna w Jastrzębiej Górze. Położony na pięknym zielonym terenie 300m od morza. 
Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji boiska sportowe, plac zabaw, wiata 
grillowa, sale warsztatowe. 

PROGRAM

Aktywnie
 � wizyta w Tarzan Parku
 � przejażdżka szybką motorówką po Bał-
tyku

 � wędrówki i spacery brzegiem morza
 � wyprawa survivalowa z lekcją budowania 
szałasu i rozpalania ognia

 � trudna sztuka zdobywania pożywienia 
w lesie

 � gra terenowa z zagadką detektywistyczną 
w poszukiwaniu zaginionego bursztynka

 � pływanie i pluskanie w morzu
 � gry i zabawy sprzyjające lepszej integracji

Naukowo
 � posługiwanie się mapą i kompasem oraz 
wyznaczanie kierunków świata

 � obserwowanie nocnej mapy nieba
 � rysowanie mapy okolicy
 � zgadywanka o mieszkańcach morskich 
głębin

 � rozpoznawanie znaków topograficznych
 � bezpieczne wakacje według ratowników 
WOPR

Lokalnie
 � piesza wycieczka do Lisiego Jaru
 � wycieczka do Latarni Morskiej w Rozewiu
 � podziwianie morskiego krajobrazu 
o wschodzie i zachodzie słońca

 � spacery i misje specjalne w centrum 
kurortu

Artystycznie
 � rzeźbienie morskich stworów 
 � pirackie herby z masy solnej
 � plener malarsko-rysunkowy nad brzegiem 
morza: komiks o piratach

 � sesja fotograficzna podczas szaleństw 
na plaży

 � konkurs na najfajniejszy zamek z piasku
 � galeria na piasku: totemy i kolaże 
z muszelek, kamyczków i listków

Sportowo
 � park wodny Primavera – baseny, zjeżdżal-
nie i mnóstwo zabawy!

 � turnieje piłki plażowej
 � olimpiada na wesoło
 � mecze piłki nożnej 
 � gra balonami wypełnionymi wodą

Zabawowo
 � klasyczne zabawy w podchody, chowa-
nego, zbijaka

 � obozowy konkurs talentów
 � wieczorne seanse filmowe
 � dyskoteki przebierane z motywem prze-
wodnim

 � ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiewa-
niem piosenek

#Przygody  #OdKryWcy  #maliNaukowcy  #zaMkizPiasku

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2099	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2099	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2099	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2099	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 60 zł
 � Ocean Park we Władysławowie – 

60 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Zielińska
turystka z wykształcenia 
i pasji, miłośniczka 
górskich wycieczek 
i długich spacerów
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AUTOR PROGRAMU

KOMPAS giRlS caMP – juRA

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Fitness & SPA. W naszym wakacyjnym SPA 
tajniki zdrowego odżywiania, owocowe ma-
seczki, sałatki i smoothies, wakacyjny po-
radnik jak dbać o zdrową skórę, wegańskie 
kosmetyki, a także dzień szalonych fryzur!

Moda na EKO! Wspólnie zastanowimy się na 
tym, jak my – młode dziewczyny – możemy 
być eko. Co to są wegańskie buty? Dlaczego 
torba na zakupy z materiału jest lepsza od tej 
papierowej? W jaki sposób dzięki recyklin-
gowi nadać starym ubraniom nowe życie?

Leśny survival. W pobliskim lesie zbudujemy 
szałas, nauczymy się tropić po śladach róż-
ne zwierzęta, rozróżniać gatunki jadalnych 
i trujących roślin oraz samodzielnie rozpalać 
ognisko.

DYI. Puścimy wodze fantazji i samodzielnie 
stworzymy oryginalne cudeńka. Mogą to 
być kolczyki, bransoletki, wzorzyste torby, 
ramki na zdjęcia, świeczniki, kosmetyczki, 
piórniki, poduszki. 

Sama słodycz. Niczym prawdziwe damy 
słodkości, ze smakiem zabierzemy się za 
pieczenie przeróżnych wyśmienitych ciast 
i ciasteczek, poznamy wymyślne desery 
z najbardziej egzotycznych zakątków.

Zagadka szpiegowska. Nowe tajemnice i za-
gadki do rozwiązania… Mamy misję! Otwórz 
szeroko oczy, nastaw uszu, węsz, szukaj, 
obserwuj, pytaj… Udowodnij, że Sherlock 
Holmes też była kobietą!

Sesja zdjęciowa. Korzystając z magii bajecz-
nych plenerów zorganizujemy sesję zdję-
ciową, której efekty zostaną umieszczone 
w obozowej fotorelacji.

Damski panel dyskusyjny. Na pachnącej 
słońcem łące pogadamy o naszych pasjach, 
idolach, ukochanych filmach i serialach, ko-
smetykach, fajnych gadżetach, wymarzonych 
ciuchach, chłopakach, problemach, marze-
niach i podróżach.

Ponadto w programie:
 � zajęcia linowe
 � zamki i warownie
 � quad start
 � jurajskie jaskinie
 � podstawy wspinaczki
 � zajęcia integracyjne
 � zajęcia ogólnosportowe
 � gry towarzyskie i terenowe
 � turnieje gier zespołowych
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek

#eMocje  #babskieSPraWy  #wSPiNaczKA  #jaskinie

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2399	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2399	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Karolina	Stenka
absolwentka turystyki, 
pasjonuje się sportem, 
przygodą, aktywnym 
trybem życia
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AUTOR PROGRAMU

KOMPAS boys cAMP – juRA

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Wspinaczka. Zaczniemy od najprostszych 
szlaków wspinaczkowych, aby stopniowo 
przechodzić na coraz trudniejsze. 

Zajęcia linowe. Będziecie pokonywać mosty 
linowe nad przepaściami, zjeżdżać ze skał, 
wchodzić po drabince alpinistycznej, a na-
wet spróbujemy wspinaczki w kominie!

Quady! Po krótkim szkoleniu trzeba będzie 
pokonać tor, na którym czekać będą zadania 
specjalne: slalom, próba precyzji prowadze-
nia i ruszanie na czas.

Paintball. Gra, która uczy maskowania, pod-
chodów, współdziałania w grupie i szybkiego 
podejmowania decyzji. Będzie się działo!

Piłka nożna. Niczym zawodnicy Mundialu 
przeprowadzimy cykl treningów i zawodów 
piłkarskich. Zadbamy o odpowiednio przygo-
towane boisko oraz realia: sędziowanie, czas 
gry, przerwy, a nawet kibiców.

Jurajskie jaskinie. Schylanie, czołganie, 
przeciskanie przez wąskie szczeliny – a to 
wszystko w ciemnych i wilgotnych jaskiniach, 
gdzie mrok rozpraszają jedynie nasze latarki.

Konsole. Na wyposażeniu obozu znajdą 
się konsole Sony Playstation 3. Aby nieco 
oderwać się od rzeczywistości proponujemy 
turnieje w Need for Speed, Gran Turismo, 
Nascar i najnowszą FIFĘ. 

Szkoła survivalu. Dowiecie się, jak rozpa-
lić ognisko bez pomocy zapałek, z czego 
zbudować szałas, gdzie można się schować 
i jak zabezpieczyć żywność przed dzikimi 
zwierzętami.

Strefa gier. W chwilach wolnych od łapania 
adrenaliny w terenie proponujemy piłkarzy-
ki, gry karciane i kultowe gry planszowe.

Terenoznawstwo i orienteering. Pokażemy 
Wam, jak wyznaczyć strony świata różnymi 
metodami (również bez użycia kompasu), 
w jaki sposób ocenić odległość i naszkico-
wać mapę.

Ponadto w programie:
 � zamki i warownie
 � gry i zabawy integracyjne
 � wieczory filmowe
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � klimatyczne dyskoteki przebierane
 � wycieczki na basen lub nad zalew

#quady  #jaskinie  #stRefagier  #męskiskłAd

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2399	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2399	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 18 lat obÓz MaX Przygody

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Quady. Będziemy nimi jeździć po specjalnie 
przygotowanym torze, który sprawi, że nikt 
nie będzie się nudził. Przeprowadzimy też 
krótkie zawody w jeździe precyzyjnej.

Wspinaczka. Swoich sił w tej ekscytującej 
dyscyplinie będzie można spróbować wspi-
nając się po najciekawszych skałach Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej.

Zajęcia linowe. Uczestnicy będą m.in. 
budować i pokonywać mosty linowe nad 
przepaściami, zjeżdżać ze skał, spróbują 
wchodzenia po drabince alpinistycznej oraz 
wspinaczki w kominie. 

Akcja adrenalina, czyli off-road! Trudny 
teren, błoto, przeszkody – zabawa na wy-
sokim poziomie! 

Orienteering. Przeprowadzimy dzienne 
i nocne zawody na orientację. Oczywiście 
wcześniej czekają nas szkolenia, nie tylko 
z podstaw orienteeringu, ale także na temat 
taktyki startu w zawodach. 

MAX paintball. Uczestnicy podczas zajęć 
wyposażeni będą w specjalne ubranie, maski 
ochronne, markery, kulki z farbą. Przepro-
wadzimy kilka scenariuszy zarównona polu 
paintballowym, jak i w lesie.

Nocna przygoda. Jedną noc spędzicie w te-
renie albo na specjalnie przygotowanym 
polu namiotowym (namioty typu igloo) albo 
w prawdziwej jaskini.

Zamki i warownie. Na Uczestników czeka-
ją wyprawy w poszukiwaniu historii Orlich 
Gniazd.

Speleologia. Eksploracja jaskiń dostarcza 
niesamowitych wrażeń. Czasami trzeba się 
schylić, czasami czołgać, czasem przeciskać 
przez zaciski.

Zajęcia z pierwszej pomocy. Uczestnicy we-
zmą udział w krótkim kursie postępowania 
podczas wypadków.

Ponadto w programie:
 � zajęcia integracyjna
 � zajęcia ogólnosportowe
 � gry terenowe z nagrodami
 � turnieje gry w siatkówkę i piłkę nożną
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek

#PaintbAll  #AdReNalinA  #zajAwKA  #Akcja

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2499	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2499	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2499	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2499	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).   
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � Wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Maciek	Sokołowski
założyciel BTA Kompas, 
pasjonat sportu, 
informatyk, podróżnik
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
16 – 18 latobóz Wspinaczkowy

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Sprzęt. Omówimy budowę i parametry 
sprzętu – lin, karabinków, rolek i wielu in-
nych przyrządów. 

Węzły. Wiązanie ósemki czy wyblinki 
wejdzie Wam w nawyk – te podstawowe 
węzły będziecie zawsze potrafili zawiązać 
z zamkniętymi oczami.

Asekuracja. Nauczycie się asekurować przy-
najmniej z dwóch przyrządów oraz przez 
ciało i półwyblinkę.

Prowadzenie i zjazdy. Dowiecie się, jak 
wpinać ekspresy w ringi i spity, jak wpinać 
linę w ekspresy i prowadzić drogi także na 
własnej asekuracji – jak zakładać kości, skła-
danki, kontry, skróty.

Rodzaje wspinaczki.  Poznamy i omówimy 
wszelkie znane typy wspinaczki od wspi-
naczki sportowej, bouldering, aż po free solo.

Trening wspinaczkowy. Będziecie mieli oka-
zję zdobyć najbardziej znane jurajskie drogi 
na Kołoczku, Aptece czy Górze Zborów.

Wszystko o wspinaczce. Podczas wieczor-
nych rozmów na temat górskich wypraw, 
Uczestnicy poznają historię wspinania, etykę 
i zwyczaje panujące w górach.

Historia najwybitniejszych polskich wspi-
naczy. Opowiemy sobie krótko o tak zna-
nych postaciach w środowisku jak.

Terenoznawstwo i orienteering. Uczestnicy 
dowiedzą się, jak wyznaczyć strony świa-
ta różnymi metodami, również bez użycia 
kompasu, w jaki sposób ocenić odległość, 
naszkicować mapę.

MAX paintball. Uczestnicy Stoczą walki, 
które pozwolą im nauczyć się planowania 
i strategicznego myślenia.

Speleologia. Eksploracja jaskiń dostarcza 
niesamowitych wrażeń. Czasami trzeba się 
schylić, czasami czołgać, czasem przeciskać 
przez zaciski.

Zajęcia z pierwszej pomocy. Nasz obozowy 
lekarz opowie im jak zatamować krwotok, 
zabandażować rękę, czy nogę oraz jak po-
stępować w przypadku omdlenia.

Ponadto w programie:
 � zajęcia integracyjne
 � zajęcia ogólnosportowe
 � gry terenowe
 � turnieje gier zespołowych
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek

#węzły  #kaRAbinki  #ASekuRAcjA  #bouldering

TERMINY I CENY:

1.	 23.07 – 03.08.2020 2499	zł

2.	 04.08 – 15.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � quady – 90 zł
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł
 � galeria najlepszych zdjęć z obozu – 

29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
12 – 16 lat obóz teNisoWy

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Historia i kompendium wiedzy. Uczestnicy 
zapoznają się z przepisami oraz sędziowa-
niem na korcie. Dodatkowo dowiedzą się 
kilku ciekawostek o historii tenisa i sprzęcie 
wykorzystywanym do tej gry na przełomie 
lat.

Techniki uderzeń. Naukę rozpoczniemy od 
najprostszych technik: forehand, backhand 
i serwis, a skończymy na bardziej skompliko-
wanych: slajs, smecz, drop shot, stop volley, 
volley itp.

Taktyka. Uczestnicy zapoznają się z podsta-
wami taktyki oraz dobieraniem i zmienianiem 
jej w zależności od sytuacji na korcie.

Sylwetki znanych tenisistów. Dziś już chyba 
każdy słyszał, kim jest Agnieszka Radwań-
ska, Venus Williams, Novak Đoković, Roger 
Federer czy Rafael Nadal. Porozmawiamy 
o nich i przybliżymy sobie ich sylwetki oraz 
osiągnięcia.

Kondycja. Uczestnicy poznają zasady po-
prawnej rozgrzewki tenisowej, treningu wy-
dolnościowego, stretchingu, crossfitu oraz 
podstawy odnowy biologicznej.

Marsze na orientację. Podczas chwili odpo-
czynku pójdziemy do lasu, gdzie nauczymy 
się poprawnie korzystać z mapy i kompasu.

Jurajskie jaskinie. Eksploracja jaskiń dostar-
cza niesamowitych wrażeń, ale wymaga też 
nieco odwagi. Schylanie, czołganie, przeci-
skanie przez wąskie szczeliny – a to wszystko 
w ciemnych i wilgotnych jaskiniach, gdzie 
mrok rozpraszają jedynie nasze latarki.

Podstawy wspinaczki.  Jura to raj dla miło-
śników wspinaczki i dla tych, którzy chcie-
liby dopiero spróbować swoich sił w tym 
sporcie. Moc emocji i przepiękne widoki 
gwarantowane!

Zajęcia linowe. Pokonywanie mostów lino-
wych nad przepaściami, zjeżdżanie ze skał, 
wchodzenie po drabince alpinistycznej.

Zamki i warownie. Na Uczestników czeka-
ją wyprawy w poszukiwaniu historii Orlich 
Gniazd.

Ponadto w programie:
 � dyskoteki z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � konkursy, gry i zabawy integracyjne
 � wycieczka na basen lub zalew 
 � turnieje gier drużynowych

#rozgrywka  #koRt  #geM  #kontrataK

TERMINY I CENY:

1.	 11.07 – 22.07.2020 2399	zł

2.	 23.07 – 03.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł
 � quady – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Marta	Zygmunt
była zawodniczka 
PZT, licencjonowana 
instruktorka tenisa, 
asolwentka AWF
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 18 latletnia AkadeMia fitnessu

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Twoja kondycja. Na początku obozu 
sprawdzimy sprawność każdego Uczestni-
ka za pomocą EUROFITU – Europejskiego 
Testu Sprawności Fizycznej, którego celem 
będzie zbadanie ogólnej wytrzymałości 
i sprawności.

Fitness. Proponujemy różne warianty roz-
grzewek, ćwiczenia ogólno-rozwojowe, 
poprawiające kondycję fizyczną, ćwiczenia 
rozwijające orientację przestrzenną i pobu-
dzające pamięć mięśniową. 

Zumba style. Projekcje filmików, najpopu-
larniejsze konwencje instruktorów zumby, 
zasady tworzenia i łączenia ćwiczeń fizycz-
nych z figurami tanecznymi.

Zumba – choreografie. Podstawowe kroki 
i popularne figury takich tańców jak samba, 
salsa, merengue, mambo, bachata, a także 
hip-hop, reggaeton, belly dance, a nawet 
flamenco.

Zdrowa dieta. Nasi Uczestnicy dowiedzą się, 
na co zwracać uwagę podczas kompono-
wania diety, jakie znaczenie mają wybrane 
składniki odżywcze, czy można osiągnąć 
jakiekolwiek korzyści dzięki suplementom 
diety oraz czym są tzw. „spalacze tłuszczu”.

Akademia piękna. W programie: warsztaty 
taneczne (ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia 
wyrabiające odpowiednią postawę, płynność 
i plastykę ruchu) i elementy stylizacji (porady 
dotyczące odpowiedniego stroju do rodzaju 
sylwetki, korygowanie niedoskonałości).

Marsze na orientację. Podczas chwili odpo-
czynku pójdziemy do lasu, gdzie nauczymy 
Cię poprawnie korzystać z mapy i kompasu. 
Opowiemy także, jak właściwie wyznaczać 
kierunek północy bez kompasu, czym jest 
siatka geograficzna oraz skala mapy.

Ponadto w programie:
 � jurajskie jaskinie
 � podstawy wspinaczki
 � zajęcia linowe
 � zamki i warownie
 � dyskoteki z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � konkursy, gry i zabawy integracyjne
 � turnieje gier drużynowych
 � gry terenowe z nagrodami
 � wycieczki na basen lub nad zalew

#Aktywnie  #AeRObik  #spRAwnOśćfizyczna  #rozciąganie

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2399	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2399	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł
 � quady – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Michał	Zygmunt
instruktor Fitness, 
absolwent AWF, 
animator, miłośnik 
sportu, człowiek-
orkiestra
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 18 lat

obóz biegOwy –  
treniNg z mistrzeM!

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Testy sprawnościowe. Na początku każdy 
Uczestnik będzie mógł sprawdzić swoją kon-
dycję za pomocą profesjonalnych testów, 
które przechodzą nawet najlepsi światowi 
sportowcy, np. Test Coopera.

Budzimy nasze ciało! Każdego dnia przed 
śniadaniem, nasi wykwalifikowani trenerzy 
i instruktorzy poprowadzą 20-minutową roz-
grzewkę, która będzie miała na celu zmobili-
zować Wasz organizm do lepszej aktywności 
fizycznej w ciągu dnia.

Biegowa zabawa. W naszych treningach 
wykorzystamy wszystkie elementy zabawy 
biegowej: trucht, przebieżki, rytmy, pirami-
dę biegową czy interwały. Wszystko będzie 
dopasowane do Twoich indywidualnych 
możliwości kondycyjnych.

Pracujemy nad kondycją. Nasi trenerzy 
w trakcie obozu przeprowadzą z Wami kilka 
typów treningów. Pokażemy każdy ich ro-
dzaj, abyście w przyszłości mogli dopasować 
do siebie to, co lubicie.

Wycieczka biegowa. Podczas jednego 
z obozowych dni wybierzemy się na wy-
cieczkę biegową po okolicznych terenach 
gdzie nie zabraknie podbiegów, zbiegów czy 
długich płaskich i prostych odcinków.

Prelekcje. W chwilach relaksu będzie czas, 
aby opowiedzieć Wam o zawodowym bie-
ganiu. Co robić, aby zostać zawodowym 
biegaczem, ile trzeba trenować w tygodniu, 
czym jest przetrenowanie.

Gadżety.Opowiemy o nowinkach technicz-
nych uznanych firm, produkujących sprzęt 
dla biegaczy.

Plan działania. Na koniec obozu każdy 
z Uczestników otrzyma specjalnie przy-
gotowany plan treningów na najbliższe 2 
tygodnie, aby doskonalić swoją technikę 
i umiejętności zdobyte na obozie. Każdy, 
kto ukończy wszystkie zajęcia sportowe 
w trakcie obozu, otrzyma pamiątkowy medal.

Ponadto w programie:
 � jurajskie jaskinie
 � podstawy wspinaczki
 � zajęcia linowe
 � zamki i warownie 
 � zajęcia ogólnosportowe
 � gry terenowe z nagrodami
 � turnieje gry w siatkówkę i piłkę nożną
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2499	zł

2.	 23.07 – 03.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).  
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160  zł
 � quady – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Piotr	Hercog
trener sportowy, 
zwycięzca 
najtrudniejszych na 
świecie maratonów 
i ultramaratonów

Gorąco zapraszamy na 
absolutny hit sportowy tego 
lata. Ponownie patronem 
naszego obozu biegowego 
został 

To uczestnik 
kilkudziesięciu 
zawodów biegowych 
w Polsce i na świecie, 
m.in. AbuDhabi 
Adventure Challenge, 
Adventure Race 
World Championship, 
AR Series. Zwycięzca 
ultramaratonu Moab 240 
Endurance Run w USA.

Piotr hercOg!

#treningi  #leKkoatletyKA  #Piotrhercog  
#zdROwaryWAlizacja
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 18 latobóz crossfit & Przygoda

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Testy. Na początku obozu sprawdzimy kon-
dycję każdego Uczestnika za pomocą Testu 
Coopera i Indeksu Sprawności Fizycznej 
Zuchory, których celem będzie zbadanie 
ogólnej wytrzymałości i sprawności.

Crossfit. Jeśli lubisz konkretny wycisk i po-
tężny power – to coś dla Ciebie! Trenując 
z naszą wykwalifikowaną kadrą poznasz że-
lazne zasady i ciekawe metody treningowe.

Idea treningu. Regularny trening poprawia 
przede wszystkim pracę Twojego serca, kon-
dycję oraz wytrzymałość. W czasie wysiłku 
fizycznego wydziela się endorfina, która 
nazywana jest hormonem szczęścia, a to 
znak, że im więcej dasz z siebie i bardziej się 
zmęczysz, tym będziesz bardziej szczęśliwy!

To nie tylko siłownia. W chwilach regene-
racji opowiemy Ci, w jakich innych sportach 
przydają się zajęcia z crossfitu. Piłka noż-
na, siatkówka, koszykówka, unihokej, piłka 
ręczna czy lekkoatletyka to tylko nieliczne 
przykłady tych dyscyplin.

Kalistenika. Wciąż myślisz, że smukła, umię-
śniona sylwetka to wynik przerzucania ton 
żelastwa na siłowni? Wyprowadzimy Cię 
z tego błędu pokazując, jak w przyjemny 
sposób ćwiczyć z ciężarami, w tym także 
z ciężarem twojego ciała!

Na zdrowie. Jak powinniśmy się odżywiać, 
co pić, jak ćwiczyć, żeby nie narzekać na złe 
samopoczucie, bóle mięśni i stawów. Co daje 
nam zdrowe odżywianie? Na te i inne pytania 
odpowiedzą nasi doświadczeni instruktorzy.

Energia na cały dzień. Dowiecie się, jak 
przygotować zdrowe i w pełni naturalne 
napoje izotoniczne oraz koktajle proteinowe.

Ponadto w programie:
 � jurajskie jaskinie
 � podstawy wspinaczki
 � zajęcia linowe
 � zamki i warownie
 � zajęcia integracyjne
 � zajęcia ogólnosportowe
 � gry terenowe z nagrodami
 � turnieje gry w siatkówkę i piłkę nożną
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek

#rzeźbienieciałA  #wytrzymałOść  #OgólNyrozwój  #kaliSteNika

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2399	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2399	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł
 � quady – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Bartek	Puzoń
trener personalny, 
sedzia koszykówki, 
jego pasja to siłownia 
i crossfit
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
12 – 16 lat obóz KOSzykarSKi

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Podstawy koszykówki. W czasie zajęć 
dowiecie się, jak właściwie zachować się 
podczas ataku 1 na 1, jak bronić w czasie 
kontry przeciwnika, jak właściwie ustawić 
atak pozycyjny czy jak poprawnie ustawić 
obronę strefą.

Technika.  Nasi Uczestnicy pod okiem 
trenerów i instruktorów będą mieli okazję 
rozpocząć trening od dobrze wykonanej 
rozgrzewki, a następnie skupić się na naj-
ważniejszych elementach w grze takich jak: 
właściwe kozłowanie, obroty, pivoty, zasta-
wianie, zwody oraz dwutakt.

Taktyka. Nauczymy się jak skutecznie ra-
dzić sobie z różnymi rodzajami obrony (każdy 
swego, strefowa, kombinowana) oraz jak bro-
nić zespołowo, żeby osiągnąć zwycięstwo.

Sędziowanie. Nauczycie się właściwie od-
czytywać te gesty. Będziecie mieli również 
okazję wcielić się w rolę sędziego podczas 
jednego z treningów.

Drużyna. Uczestnicy nauczą się rozwijać 
umiejętność współpracy i współdziałania 
w zespole, przedkładać dobro grupy i ze-
społu ponad interes osobisty, polegać na 
kolegach z drużyny, a wszystko po to, aby 
wspólnie osiągać jak najlepsze wyniki.

Historia i gwiazdy koszykówki. Przedstawi-
my Wam, jak na przestrzeni tylu lat zmieniała 
się ta dyscyplina sportu. Opowiemy o naj-
większych światowych gwiazdach.

Mistrzostwa Świata – Chiny 2019. Poroz-
mawiamy o naszej koszykarskiej reprezen-
tacji Polski, która po 52 (!) latach przerwy 
awansowała na Mistrzostwa Świata, które 
odbyły się w Chinach w 2019 roku.  

Przygotowanie fizyczne. Pokażemy Ci ele-
menty treningu, które pozwolą zwiększyć 
Twoją wytrzymałość i wydolność. Ponadto 
zaprezentujemy ćwiczenia na siłowni, które 
poprawią twoją siłę oraz przyspieszenie.

Ponadto w programie:
 � jurajskie jaskinie
 � podstawy wspinaczki
 � zajęcia linowe
 � zamki i warownie
 � zajęcia integracyjne
 � gry terenowe z nagrodami
 � turnieje gry w siatkówkę i piłkę nożną
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek

#rzutza3  #nba  #wdRużyNieSiłA  #wSad

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2399	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2399	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń –  60 zł

 � Energylandia –  160 zł
 � quady –  90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Roman	Pawłowski
trener II klasy 
specjalność 
koszykówka, 
instruktor pływania 
i narciarstwa
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 18 latobóz Piłki nożnej

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Taktyka. Nauczymy Cię, jak należy czytać 
formację 4-4-2, 4-3-3, 4-3-1-2 czy 4-4-
1-1 oraz w takich formacjach spróbujemy 
przeprowadzić nasze treningi. Przećwiczymy 
również poprawne wykonywanie rzutu wol-
nego, rożnego oraz powiemy, o czym należy 
pamiętać wykonując rzut karny. 

Zasady gry. Odwieczne pytanie, które każ-
dy z nas kiedyś słyszał lub jeszcze usłyszy: 
a co to jest ten spalony? Oglądając mecz 
piłkarski masz wątpliwości czy sędzia pra-
widłowo ukarał Twojego ulubionego piłka-
rza żółtą kartką? Na to i wiele innych pytań 
odpowiemy w czasie zajęć z reguł i zasad 
dotyczących sędziowania.

Doskonalenie umiejętności technicz-
nych. Podczas naszego obozu doskonalić 
będziemy technikę gry ofensywnej, gdzie 
skupimy się na najważniejszych elementach 
takich, jak: prowadzenie piłki, przyjęcia, po-
dania, dośrodkowania, zwody, uderzenia, grę 
słabszą nogą, grę głową, odbiór piłki, wślizgi, 
zagrania sytuacyjne, grę ciałem.

Przygotowanie fizyczne. Uczestnicy pozna-
ją zasady poprawnej rozgrzewki, treningu 
szybkościowego, stretchingu oraz podstawy 
odnowy biologicznej.

Drużyna. W skład rzemiosła piłkarskiego 
wchodzi przede wszystkim nauka pracy 
w zespole oraz zachowanie zasady fair play. 
Każdy dobry sportowiec wie, że jedynie do-
bra współpraca całego zespołu jest kluczem 
do sukcesu. Uczestnicy nauczą się działać 
w zespole, by wspólnie osiągać najlepsze 
miejsca na podium.

Prelekcje. Zajęcia teoretyczne i projekcje 
filmowe o tematyce piłkarskiej zaciekawią 
każdego. Mamy do dyspozycji mnóstwo 
materiałów, z których każdy wniesie coś do 
procesu treningowego.

Ponadto w programie:
 � zajęcia linowe
 � speleologia
 � zamki i warownie
 � dyskoteki z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � konkursy, gry i zabawy integracyjne
 � wycieczka na basen lub zalew 
 � turnieje gier drużynowych

#męskarozryWka  #stRzelec  #taKtyKA  #drużyNa

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2399	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2399	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160  zł
 � quady – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Adam	Janeczek
instruktor piłki 
nożnej, sędzia, czynny 
zawodnik, matematyk
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
12 – 16 lat obóz siatkaRski

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Podstawy piłki siatkowej. Podczas tre-
ningów Uczestnicy poznają technikę odbić 
oburącz górnych i oburącz dolnych, nauczą 
się prawidłowej postawy siatkarskiej, a także 
jej znaczenia w grze. Poznają również techni-
kę zagrywki dolnej oraz tenisowej.

Taktyka. Nasi instruktorzy nauczą Was 
konstruować efektywne i dynamiczne akcje 
w ataku, a także prowadzić grę obronną.

Więcej umiejętności technicznych. Uczest-
nicy odbędą szereg treningów uczących 
i poprawiających umiejętności techniczne. 
Odbicie sposobem górnym, odbicie sposo-
bem dolnym, atak siłowy, kiwka czy tzw. plas 
nie będzie dla Was tajemnicą!

Sędziowanie. Aby nigdy nie mieć wątpliwo-
ści dotyczących pracy sędziego, nauczymy 
Cię podstaw komunikacji sędziego ze stoli-
kiem sędziowskim.

Drużyna. Piłka siatkowa jest grą zespoło-
wą, w której uczestniczy 6 osób. To dzięki 
odpowiedniemu ustawieniu całej drużyny, 
współpracy pomiędzy poszczególnymi za-
wodnikami oraz w 100% dobrze wykonanej 
pracy, jest możliwy sukces.

Na zdrowie! Jak powinniśmy się odżywiać, 
co pić, jak ćwiczyć, żeby nie narzekać na złe 
samopoczucie, bóle mięśni, stawów? Co daje 
nam zdrowe odżywianie? Jakich produktów 
koniecznie należy unikać, a jakie wprowadzić 
na stałe do naszej diety? Na te i na inne 
pytania odpowiedzą Uczestnikom nasi do-
świadczeni instruktorzy.

Gwiazdy piłki siatkowej. Uczestnicy poznają 
sylwetki zwycięskiej drużyny reprezentacji 
Polski w mistrzostwach świata z 2014 i 2018 
roku.

Przygotowanie fizyczne. Pokażemy Ci ele-
menty treningu, które pozwolą zwiększyć 
wytrzymałość i wydolność. Ponadto zapre-
zentujemy ćwiczenia na siłowni, które po-
prawią Twoją skoczność oraz przyspieszenie.

Ponadto w programie:
 � jurajskie jaskinie
 � podstawy wspinaczki
 � zajęcia linowe
 � zamki i warownie
 � dyskoteki z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � konkursy, gry i zabawy integracyjne
 � wycieczka na basen lub zalew 
 � turnieje gier drużynowych

#Aktywnewakacje  #libero  #dobraKONdycjA  #Atakujący

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2399	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2399	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).   
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł
 � quady – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Mateusz	Słomkowski
miłośnik biegów 
górskich i ulicznych, 
pasjonat podróży
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AUTOR PROGRAMU

obóz Przygody nAd moRzeM

ZAKWATEROWANIE www.owdiuna.pl/diuna
OW Diuna w Jastrzębiej Górze. Położony na pięknym zielonym terenie 300m od morza. 
Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji boiska sportowe, plac zabaw, wiata 
grillowa, sale warsztatowe. 

PROGRAM

Przygoda AKTYWNIE
 � zabawa na wysokościach, czyli przygoda 
w parku linowym

 � biegi sprawnościowe z przeszkodami 
 � turnieje piłki nożnej i siatkówki plażowej
 � zajęcia team building
 � dzienne i nocne marsze na orientację
 � wyjątkowy labirynt w polu kukurydzy 
 � ABC survivalu, czyli co trzeba wiedzieć 
i umieć podczas biwaków (i nie tylko :) 

 � akcja ratunkowa – szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy

A może MORZE?
 � SUP – zajawkowa lekcja pływania na 
desce

 � piesza wycieczka do Lisiego Jaru
 � wycieczka do Latarni Morskiej w Rozewiu
 � kąpiele w morzu pod okiem ratownika 
WOPR

 � gry planszowe, karciane i towarzyskie 
podczas błogiego plażingu

 � rejs statkiem po Bałtyku  
 � noc spadających gwiazd na plaży

SUMMER TIME!
 � wieczorne dyskoteki
 � obozowa olimpiada sportowa
 � maraton filmów przygodowych
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � gra miejska w centrum Jastrzębiej Góry
 � quizy i konkursy z nagrodami

#teambuildiNg  #moRskabryza  #lAtarNiAMorSKA  #rejsStAtKieM

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Ocean Park we Władysławowie – 

60 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Zielińska
turystka z wykształcenia 
i pasji, miłośniczka 
górskich wycieczek 
i długich spacerów



pr
z

yg
o

da
 i

 s
po

rt

64

AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 18 lat obóz chillout nAd moRzeM

ZAKWATEROWANIE www.owdiuna.pl/diuna
OW Diuna w Jastrzębiej Górze. Położony na pięknym zielonym terenie 300m od morza. 
Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji boiska sportowe, plac zabaw, wiata 
grillowa, sale warsztatowe. 

PROGRAM

Przygoda
 � piesze wędrówki brzegiem morza 
o wschodzie i zachodzie słońca

 � survivalowa wyprawa do Lisiego Jaru 
z lekcją orientacji w terenie

 � nocna gra terenowa ze wskazówkami
 � gra miejska z wątkiem detektywistycz-
nym

 � Tarzan Park – niezła zabawa w parku 
linowym!

 � przejażdżka szybką motorówką po Bał-
tyku

Sportowe zacięcie
 � SUP! – zajawkowa lekcja pływania na 
desce

 � liga siatkówki plażowej dla chętnych
 � poranny jogging po plaży
 � olimpiada sportowa z nagrodami
 � spontaniczny aquagym w morzu
 � zajęcia taneczne/fitness dla chętnych

Chillout
 � wypad do parku wodnego w hotelu 
Primavera

 � łapanie nadmorskiej opalenizny
 � słoneczne kąpiele w Bałtyku
 � spacery po Jastrzębiej Górze
 � plażing totalny z szumem fal w tle
 � wakacyjny clubbing w Jastrzębiej Górze
 � wieczorne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek 

 � zakupowe szaleństwo w centrum kurortu
 � planszówki, gry integracyjne i towarzy-
skie

 � noc spadających gwiazd na plaży
 � wieczorne seanse filmowe

Artystyczne inspiracje
 � tematyczne sesje zdjęciowe
 � wieczór karaoke
 � plener artystyczny
 � konkursy-niespodzianki z nagrodami
 � dyskoteka obozowa z motywem prze-
wodnim

#sportyPlażOwe  #wodnaMOtorówka  #Opalanie  #szumfal

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2099	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2099	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2099	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2099	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 60 zł
 � przejażdżka szybką motorówką po 

Bałtyku – 60 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Karolina	Stenka
absolwentka turystyki, 
pasjonuje się sportem, 
przygodą, aktywnym 
trybem życia



Pr
zyg

o
da i sPo

rt

65

AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 18 latobóz surFiNgOwy

ZAKWATEROWANIE www.owdiuna.pl/diuna
OW Diuna w Jastrzębiej Górze. Położony na pięknym zielonym terenie 300m od morza. 
Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji boiska sportowe, plac zabaw, wiata 
grillowa, sale warsztatowe. 

PROGRAM

Surfing. Okolice Rozewia, Jastrzębiej Góry 
to wyjątkowe miejsce na polskim wybrzeżu, 
gdzie fala surfingowa występuje ponad 200 
dni w roku! Zajęcia odbywają się w małych 
grupach od 2 do 4 osób.

Jan Sadowski & SURF ACADEMY. Prezes 
i założyciel Zachodniopomorskiego Stowa-
rzyszenia Surfingu, pionier Surfingu w Pol-
sce, instruktor surf & stand uppaddle oraz 
sędzia międzynarodowy International Surfing 
Association.

SUP – stand uppaddle. Każdy z Uczestników 
będzie mógł spróbować swoich sił w pły-
waniu na desce. Dodatkowo każdy przeżyje 
prawdziwą przygodę na SUPer wycieczce!

Longboard – czyli surfowanie na lądzie! 
Wszyscy nasi Uczestnicy będą mieli okazję 
spróbować jazdy na longboardzie. Będziemy 
poznawać tajniki jazdy i uczyć się prostych 
sztuczek.

Bezpieczny surfer. Pierwszego dnia naszym 
początkującym wodniakom, w ciekawy i pro-
fesjonalny sposób, zostaną przedstawione 
zasady bezpieczeństwa na wodzie.

Surferskie zabawy czyli trickborad. Sur-
ferzy nigdy nie przestają trenować, każda 
wolną chwile spędzają na szlifowaniu swoich 

umiejętności. Bardzo pomocne przy tym są 
deski, które można używać na lądzie!

Warsztaty kreatywne. Uczestnicy będą brali 
udział w zajęciach, w czasie których znaj-
dziemy odpowiedzi na dziwne pytania oraz 
rozwiniemy kreatywne podejście do rzeczy 
znanych nam już od dawna.

Secret Spot. Na zakończenie odnajdziemy 
własny SPOT, gdzie odbędzie się prawdziwe 
hawajskie ognisko! Piankom z ogniska oraz 
hawajskim tradycjom nie będzie końca.

Ponadto w programie:
 � poranny jogging brzegiem morza
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kieł-
basek

 � gry terenowe i turnieje sportowe
 � przebierane dyskoteki z motywem prze-
wodnim

 � plażing i smażing nad Morzem Bałtyckim
 � zakupy i zwiedzanie Jastrzębiej Góry
 � gry i zabawy integracyjne
 � letni wieczór filmowy
 � planszówki, quizy i konkursy z nagrodami

#sup  #Aloha!  #suRflife  #łApaniefali

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2899	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2899	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2899	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2899	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � przejażdżka szybka motorówką po 

Bałtyku – 60 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Jan Sadowski
pionier Surfingu  
w Polsce, instruktor 
surf & stand up 
paddle oraz sędzia 
międzynarodowy 

nOwoŚĆ

Nasi	partnerzy:



pr
z

yg
o

da
 i

 s
po

rt

66

AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 18 lat obóz WiNdsuRfingoWy

ZAKWATEROWANIE www.owdiuna.pl/diuna
OW Diuna w Jastrzębiej Górze. Położony na pięknym zielonym terenie 300m od morza. 
Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji boiska sportowe, plac zabaw, wiata 
grillowa, sale warsztatowe. 

PROGRAM

Windsurfing w teorii. Po pierwsze zapozna-
my się ze sprzętem, rodzajami żagli, desek, 
masztów i całej reszty elementów. Nauczymy 
się prawidłowego talkowania pędnika oraz 
przede wszystkim zasad bezpieczeństwa, na 
którym czuwać będą instruktorzy (wszystkie 
wodne zajęcia obowiązkowo w kamizelkach 
i z zabezpieczeniem z brzegu – RIB). 

Zajęcia praktyczne. Naukę zaczniemy od 
podstaw, a jeśli się uda i pozwolą nam na to 
nasze możliwości, wypróbujemy startów na 
plaży, wchodzenia w ślizg z wody, pływania 
na trapezie, a także wpinania się w strapy 
i zwrotów przez rufę.

A jak wiatru zabraknie? Bez wiatru rów-
nież sobie poradzimy. Jeśli go zabraknie, 
wykorzystamy tę przerwę, aby zaprzyjaźnić 
się ze skimmboardem oraz popływamy na 
deskach SUP. 

Trening fizyczny. Codzienne poranne roz-
grzewki pomogą nam uniknąć zakwasów 
i ograniczyć ryzyko kontuzji. Już trzeciego 
dnia obozu wprowadzimy w nasze obozowe 
życie trochę fitness, będziemy się rozgrze-
wać przed zejściem na wodę oraz wykorzy-
stamy streching po pływaniu.

Zajawka. Wolny czas wykorzystamy na 
oglądanie Minds Wide Open oraz z niedo-
wierzaniem będziemy podziwiać ekipę z Red 
Bull Storm Chase. Możemy liczyć na to, że 
nasz poziom motywacji do nauki poszybuje 
maksymalnie w górę. 

Bałtyckie plaże. Zakwaterowani będziemy 
w ośrodku, mieszczącym się zaledwie 10 mi-
nut spacerem od plaży. To idealnie miejsce 
do uprawiania porannego joggingu brzegiem 
morza. Nie zabraknie również długich spa-
cerów o zachodzie słońca.

Ponadto w programie:
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kieł-
basek

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag, InO)

 � przebierane dyskoteki z motywem prze-
wodnim

 � plażing i smażing nad Morzem Bałtyckim
 � zakupy i zwiedzanie Jastrzębiej Góry
 � gry i zabawy integracyjne
 � wieczorki filmowe
 � quizy, konkursy i turnieje

#wodAiWiatr  #zajAwKA  #wiatrWżAgiel  #longbord

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2499	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2499	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2499	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).  
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór

Nasi	partnerzy:
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
10 – 18 latobóz jeździecKi

ZAKWATEROWANIE 
Centrum Szkolenia Jeździeckiego As Dream Kozia Góra. Ośrodek położony nad Jeziorem 
Przywidzkim na Kaszubach. Zakwaterowanie w nowych domkach drewnianych o wy-
sokim standardzie.  Na terenie: dwie stajnie angielskie z miejscami do przygotowania 
koni, ogrodzony plac jeździecki z profesjonalnym podłożem umożliwiającym zajęcia na 
czworoboku i parkurze

PROGRAM

Program realizowany będzie w Szkole Jazdy 
Konnej As Dream. Ośrodek posiada certy-
fikat Polskiego Związku Jeździeckiego, co 
potwierdza wyszkolenie koni na najwyż-
szym poziomie oraz bezpieczeństwo jazd 
prowadzonych przez wykwalifikowanych 
instruktorów.

Na terenie ośrodka znajdują się:
 � dwie stajnie angielskie z miejscami do 
przygotowania koni

 � ogrodzony plac jeździecki z profesjo-
nalnym podłożem o wymiarach 27 x 67

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

 � grupa źrebaków – zapozna się z zasadami 
jazdy konnej i oszlifuje swoje podstawy

 � grupa kucyków – jeździ samodzielnie 
stępem i kłusem

 � grupa pegazów – zaawansowani Uczest-
nicy poznający tajniki treningu sporto-
wego

Jazdy konne (ok. 20 h w turnusie) odbywają 
się na podstawie programu, uwzględniają-
cego właściwe szkolenie i udoskonalanie 

dosiadu oraz prawidłowe stosowanie po-
mocy jeździeckich.

Program praktycznych zajęć jeździeckich 
wzbogacony jest o następujące moduły: 
rząd i ekwipunek jeździecki, budowa jeźdźca 
i konia, zachowania stadne koni, perfekcyj-
na opieka i pielęgnacja koni, sporty konne, 
żywienie koni, podstawy woltyżerki, konno 
wśród natury.

Na każdym turnusie istnieje możliwość:
 � zdania egzaminu na brązową i srebrną 
odznakę jeździecką – dopłata 250 zł

 � zdania egzaminu na odznakę JEŻDŻĘ 
KONNO – dopłata 90 zł

Uprzedniej weryfikacji umiejętności jeźdźca 
i podjęcia decyzji o dopuszczeniu go do eg-
zaminu dokonuje doświadczony Instruktor.

Ponadto w programie:
 � wodna zabawa
 � zajęcia integracyjne
 � orienteering
 � wieczorne kino
 � aktywnie i twórczo
 � wieczorne ogniska
 � konkursy, quizy i planszówki
 � olimpiada sportowa na wesoło

#jeździectwo  #galOp  #jazdanAoKleP  #woltyżerKA

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2499	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2499	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2499	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2499	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Anna	Skrzeszewska
licencjonowany trener 
Polskiego Związku 
Jeździeckiego, instruktor 
i sędzia jeździecki



wiek: 
10 – 15 lat
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AUTOR PROGRAMU

obóz Przygody nA KASzubach

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Położony w sercu Kaszub. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji sala rekreacyjna, plac zabaw, teren zielony. Do najbliższego 
kąpieliska strzeżonego kilka minut drogi spacerem.

PROGRAM

Przygoda AKTYWNIE
 � zajęcia łucznicze Archery Tag
 � zabawa na wysokościach, czyli przygoda 
w Tarzan Parku

 � paintball pneumatyczny dla każdego!
 � biegi sprawnościowe z przeszkodami 
 � zajęcia team building 
 � gry terenowe z mapą i kompasem
 � dzienne i nocne marsze na orientację
 � ABC survivalu, czyli co trzeba wiedzieć 
i umieć podczas biwaków (i nie tylko :) 

 � wycieczka piesza na Wieżycę z nauką 
budowania szałasów

 � akcja ratunkowa – szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy

A może jezioro?
 � zajęcia żeglarskie pod okiem instruktora 
 � bezpieczeństwo na wodzie i meteoro-
logia

 � budowanie tratw 
 � kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika 
WOPR

 � wycieczka kajakowa
 � gry planszowe, karciane i towarzyskie 
podczas błogiego plażingu

 � noc spadających gwiazd nad jeziorem 

SUMMER TIME!
 � wieczorna dyskoteka 
 � obozowa olimpiada sportowa
 � maraton filmów przygodowych
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek i szan-
tami

 � quizy i konkursy z nagrodami 
 � turnieje sportowe

#Przygoda  #maPA  #koMPas  #wodneszaleństWO

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).  
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 

w Malborku – 90 zł
 � Aquapark Reda z prawdziwymi 

rekinami – 130 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 

w Gdyni – 110 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Agnieszka	Zielińska
turystka z wykształcenia 
i pasji, miłośniczka 
górskich wycieczek 
i długich spacerów
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obóz Piłka nożna & gaMiNg 
by junAjted – ii edycja letNiA

wiek: 
7 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE www.slonecznygrod.pl
Pensjonat Słoneczny Gród w Wiśle. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
sale, bezpieczny, ogrodzony teren zielony do organizacji ognisk, gier, zabaw i zajęć spor-
towych.

PROGRAM

Oskar Junajted Siwiec – Mistrz Polski FIFA 
2015, uczestnik wielu turniejów na świecie 
m.in. w Las Vegas czy w Londynie. Jeden 
z najpopularniejszych youtuberów nagry-
wających FIFĘ. Jego kanał na YT ma w tej 
chwili ponad 500 000 subskrypcji.

GAMEPLAY ZONE
 � wszystko o grach, najlepszych graczach, 
konsolach, turniejach i niezbędnym 
sprzęcie

 � warsztaty produkcji filmowej i montażu 
materiałów na YT

 � tajniki streamingu
 � pokaz treningu e-sportowca
 � szkolenie z Mistrzem – czyli jak grać 
w FIFA 20 na najwyższym poziomie

 � spotkanie konferencyjne i wspólne tur-
nieje z Junajtedem!

UWAGA! W programie również zajęcia z Go-
ściem Specjalnym, którym będzie LisekHD 
– Vice-Mistrz Polski FIFA, Mistrz Polskiej 
Ekstraklasy FIFA 17, zwycięzca wielu tur-
niejów w Polsce. Aktualnie na kanale YT ma 
ponad 200 000 subskrypcji.

SPORT ZONE

Piłka nożna. Uczestnicy będą brać udział 
w codziennych treningach piłkarskich pod 
okiem trenera na profesjonalnym boisku 
KS Wisła.

Drużyna. Każdy dobry sportowiec wie, że 
jedynie dobra współpraca całego zespołu 
jest kluczem do sukcesu.

Strefa kibica. W ramach rozpalenia emocji 
czeka Cię wielki quiz prawdziwego kibica!

Aleja gwiazd piłki nożnej. Poznamy sylwet-
ki najsłynniejszych współczesnych piłkarzy, 
prześledzimy ich życiorysy, pogadamy o na-
szych ulubionych.

FUN & CHILL
 � wodne szaleństwo w Parku Wodnym 
Tropikana

 � park linowy
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � wycieczki górskie
 � team building
 � gry terenowe 
 � wieczór filmowy
 � pamiątkowa sesja zdjęciowa 
z Junajtedem

 � strefa najpopularniejszych gier 
planszowych i karcianych

SPRZĘT
Będziecie korzystać z konsoli Xbox One oraz 
Playstation 4, a także profesjonalnego nagło-
śnienia i projektorów.

#fiFA  #e-sport  #youtuber  #treningiPiłkaRskie

TERMINY I CENY:

1.	 11.07 – 22.07.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Energylandia – 130 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Oskar	Junajted	
Siwiec
trzykrotny Mistrz 
Polski FIFA , jeden 
z najpopularniejszych 
youtuberów 
nagrywających FIFĘ

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.

AUTOR PROGRAMU
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
15 – 19 latobóz RPg tol calen

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
OW Przystanek Drzewina. Położony na Kaszubach. Pokoje 3-, 4-, 5- i 6-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji duża sala na zajęcia, jadalnia, 2 zewnętrzne namioty, boisko 
sportowe i dużo zielonego terenu. 

Oferta dostępna również z zakwaterowaniem typu glamping.

PROGRAM

Sesje RPG. Główną aktywnością naszego 
obozu są sesje RPG, w których Gracze – pod 
czujnym okiem jednego z naszych doświad-
czonych Mistrzów Gry – wcielają się w wy-
kreowane przez siebie postaci, a następnie 
w niewielkich drużynach współtworzą ich 
historię.

Larpy. Urozmaiceniem codziennych sesji 
RPG będą larpy – wyjątkowa rozrywka, 
w której gracze mają okazję odgrywać swo-
je postaci całym sobą. Larpy łączą w sobie 
doświadczenia znane z teatru improwizacji, 
gier miejskich, escape roomów czy rekon-
strukcji i pozwalają przeżywać przygody 
w większym gronie.

Prelekcje. Poznacie wiele systemów RPG – 
od tych klasycznych, po nowości, które pod-
bijają serca kolejnych graczy nowatorskimi 
rozwiązaniami. Zgłębicie ich założenia oraz 
mechanikę i być może dowiecie się więcej 
o własnych gustach i potrzebach!

Warsztaty praktyczne. Nauczycie się jak 
z podstawowych materiałów wykonać za-
równo elementy strojów, które wykorzysta-
cie potem na larpach, jak i tzw. „hand-outy”, 
czyli wszelkie akcesoria, które wzbogacą 
Wasze sesje i uczynią je niezapomnianymi.

Łucznictwo i Archery Tag. Z jakich elemen-
tów składa się łuk? Jak należy go pielęgno-
wać? Jakich grotów używano na przestrzeni 
wieków? Uzbrojeni w tę wiedzę weźmiecie 
do ręki prawdziwy łuk! Oprócz łuków trady-
cyjnych oddajemy w ręce naszych Uczestni-
ków sprzęt do gry Archery Tag – połączenia 
kunsztu łucznictwa z emocjami paintballo-
wych pojedynków.

Szermierka. Wprowadzimy Was w tajniki 
szlachetnej sztuki fechtunku. Zmierzycie 
się z przeciwnikami korzystając z mieczy 
otulinowych Go-Now. Popracujemy nad 
kondycją, koordynacją i równowagą ciała. 
Zaprosimy Was do pojedynków podczas 
Kręgu Honoru i Kręgu Zdrady.

Ponadto w programie:
 � projekcje filmów – od fantasy, po scien-
ce-fiction

 � gry planszowe m.in. Neuroshima Hex, 
Avalon, Jungle Speed, Ghost Stories, 
Bang!, Munchkin, Dixit

 � zajęcia integracyjne

#fabułA  #kościdOgRy  #AtRybuty  #mechanika

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2199	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2199	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � kubek Tol Calen – 30 zł
 � podręcznik w twardej okładce – 40 zł 
 � erpegowy pakiet obozowy – 100 zł
 � paintball – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Justyna	Szyszka	
Jasiorowska
studentka farmacji, 
miłośniczka sprzętu 
laboratoryjnego, 
bibliotek i fantastyki
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
15 – 19 lat obóz lArP&RPg

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
OW Przystanek Drzewina. Położony na Kaszubach. Pokoje  3-, 4-, 5- i 6-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji duża sala na zajęcia, jadalnia, 2 zewnętrzne namioty, boisko 
sportowe i dużo zielonego terenu.

PROGRAM

LARPy. Live Action Role Play oznacza wcie-
lanie się w postać nie tylko słowem, ale też 
ubiorem i mową ciała gry . Niektóre z LAR-
Pów będą związane z fabułą obozów, a inne 
będą ciekawą odskocznią.

Sesje RPG. W grach wyobraźni Uczestnicy 
stworzą wymyślone przez siebie postaci 
i będą je odgrywać w trakcie przygód, pro-
wadzonych przez Mistrzów Gry. Sesje, będą 
prowadzone w stylu dobranym do oczeki-
wań graczy.

Larpo-tworzenie. Kadra nauczy Was pod-
staw pisania larpów – jak się do tego zabrać, 
na czym skupić, jak zaspokoić wymagania 
graczy i jak sprawić, żeby fabuła gry miała 
ręce i nogi? Po zajęciach żadne z tych pytań 
nie będzie dla Was zagadką! 

Prelekcje. Poznacie wiele systemów RPG – 
od klasyków po nowości. Zgłębicie ich 
mechanikę oraz założenia świata. Poznacie 
także sztuczki, które można stosować jako 
Mistrz Gry w trakcie sesji.

Warsztaty praktyczne. Z podstawowych 
materiałów zrobicie zarówno elementy 
strojów, które wykorzystacie potem na LAR-
Pach, jak i akcesoria, rekwizyty, czy dodatki 
do strojów. 

Podstawy charakteryzacji. Dobre przygo-
towanie do larpa to nie tylko strój, ale i ma-
kijaż – nauczycie się podstaw postarzania 
i pracy z różnymi mediami używanymi w cha-
rakteryzacji, od zwykłych farb do twarzy po 
lateks, czy collodion.

Szermierka. Korzystając z mieczy otulino-
wych Go-Now, wprowadzimy Was w taj-
niki szlachetnej sztuki fechtunku. Poznacie 
wszystkie techniki ataku i obrony, weźmiecie 
udział w pojedynkach podczas Kręgu Hono-
ru i Kręgu Zdrady.

Łucznictwo i Archery Tag. Z jakich elemen-
tów składa się łuk? Jak należy go pielęgno-
wać? Jakich grotów używano na przestrzeni 
wieków? Oprócz łuków tradycyjnych, od-
dajemy w ręce naszych Uczestników sprzęt 
do gry Archery Tag – połączenia kunsztu 
łucznictwa z emocjami paintballowych po-
jedynków.

Ponadto w programie:
 � projekcje filmów – od fantasy po scien-
ce-fiction

 � gry planszowe i karciane
 � zajęcia integracyjne

#OdgryWANieról  #charaKteRyzacja  #tworzenieOpowieści  #teatr

TERMINY I CENY:

1.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

2.	 04.08 – 15.08.2020 2199	zł

3.	 16.08 – 27.08.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � kubek Tol Calen – 30 zł
 � podręcznik w twardej okładce – 40 zł 
 � erpegowy pakiet obozowy – 100 zł
 � paintball – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Weronika	Panda	
Sobczak
Mistrzyni Gry, 
koordynatorka 
obozów fabularnych 
i urbanistka. Uwielbia 
książki, larpy i koty
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
12 – 14 latobóz MłOdego gracza rPg

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
OW Przystanek Drzewina. Położony na Kaszubach. Pokoje 3-, 4-, 5- i 6-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji duża sala na zajęcia, jadalnia, 2 zewnętrzne namioty, boisko 
sportowe i dużo zielonego terenu.

PROGRAM

Prelekcje. Poznacie wiele systemów RPG – 
od post-apokaliptycznych po fantasy. Zgłę-
bicie ich mechanikę oraz założenia świata 
i porównacie je z dotąd poznanymi. Prelek-
cje z elementami praktycznymi nauczą Was, 
jak wiarygodnie odgrywać postać i pozwolą 
lepiej wczuć się w stworzonych wcześniej 
bohaterów.

Sesje RPG. Z bezdusznej kartki papieru 
stworzymy żywą istotę z własnym charak-
terem, głosem, przywarami i zaletami.  Sesja 
RPG jest niczym innym jak rozmową Gra-
czy z Mistrzem Gry, który – niczym narrator 
w książce – opisuje cały świat wokół graczy.

Warsztaty praktyczne. Przy użyciu prostych 
rzeczy stworzymy wiele ciekawych przed-
miotów przydatnych na sesji (tzw. „hando-
utów”) np. modele budynków, spersonifi-
kowane karty postaci i inne fantastyczne 
atrybuty, które mogą posłużyć także podczas 
niezwykłego LARPa.

LARP. Live Action Role Play czyli wcielanie 
się w nasze postaci zarówno słowem jak i ca-
łym ciałem. Wspólnie stworzymy wyjątko-
we stroje, które przydadzą nam się w czasie 
wyjątkowej gry.

Warsztaty teatralne. Uczestnicy nauczą 
się, jak zgłębić tajniki odgrywania postaci 
by była ona żywa i realistyczna. Pomoże to 
wcielić się w postać zarówno na LARPach, 
jak i sesjach RPG.

Łucznictwo i Archery Tag. Z jakich elemen-
tów składa się łuk? Jak należy go pielęgno-
wać? Uzbrojeni w wiedzę weźmiecie do ręki 
prawdziwy łuk! Oprócz łuków tradycyjnych 
oddajemy w ręce naszych uczestników 
sprzęt do gry Archery Tag – połączenia 
kunsztu łucznictwa z emocjami paintballo-
wych pojedynków.

Szermierka. Korzystając z mieczy otulino-
wych Go-Now, wprowadzimy Was w tajniki 
szlachetnej sztuki fechtunku. Poznacie pod-
stawowe oraz zaawansowane techniki ataku 
i obrony, weźmiecie udział w pojedynkach 
podczas Kręgu Honoru i Kręgu Zdrady.

Ponadto w programie:
 � gry planszowe i karciane
 � zajęcia integracyjne
 � lekcja gry drużynowej

#kreAtywNość  #nocneseSje  #kreOwaniePostaci  #drużyNa

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2099	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2099	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2099	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2099	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2099	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � kubek Tol Calen – 30 zł
 � podręcznik w twardej okładce – 40 zł 
 � erpegowy pakiet obozowy – 100 zł
 � paintball – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Marcin	Michalak
Mistrz Gry, konsultant 
ds. przeciwdziałania 
przemocy, miłośnik 
lasów i książek dla 
dzieci
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
15 – 19 lat obóz ogólNoerPegowy

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
OW Przystanek Drzewina. Położony na Kaszubach. Pokoje 3-, 4-, 5- i 6-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji duża sala na zajęcia, jadalnia, 2 zewnętrzne namioty, boisko 
sportowe i dużo zielonego terenu.

Oferta dostępna również z zakwaterowaniem typu glamping.

PROGRAM

Sesje RPG. W grach wyobraźni Uczestnicy 
stworzą wymyślone przez siebie postaci 
i będą je odgrywać w trakcie przygód, pro-
wadzonych przez Mistrzów Gry. W przygo-
towaniach pomogą specjalnie opracowane 
karty postaci.

LARPy. Live Action Role Play czyli wciela-
nie się w postać nie tylko słowem, ale też 
ubiorem i mową ciała. Niektóre z LARPów 
będą związane z fabułą obozów, a inne będą 
ciekawą odskocznią od rzeczywistości.

Prelekcje. Podczas prelekcji poznacie wiele 
systemów RPG – od klasyków po nowości. 
Poznacie także sztuczki, które można stoso-
wać jako Mistrz Gry w trakcie sesji, które po-
mogą nie tylko w prowadzeniu jako MG, ale 
także w rozszyfrowywaniu jego zamiarów.

Warsztaty. Z podstawowych materiałów 
zrobicie zarówno elementy strojów, które 
wykorzystacie potem na LARPach, jak i ak-
cesoria, rekwizyty, czy dodatki do strojów. 

Porozmawiajmy o RPG. Wspólnie pochylimy 
się nad najróżniejszymi kwestiami dotyczą-
cymi gier RPG. Jakie są nowinki w świecie 
erpegowców? Co wybrać, Zew Cthulhu czy 
może Wiedźmina? Jakie są trudności przy 

kreowaniu własnych systemów? Konkursy 
RPG – to przeżytek, czy świetny sposób na 
sprawdzenie swoich umiejętności?

Szermierka. Wprowadzimy Was w tajniki 
szlachetnej sztuki fechtunku, dzięki mieczom 
otulinowym Go-Now. Przed Wami  gry typu 
Battle czy Capture The Flag, a także lekcje 
ukazujące nowe techniki fechtowania. Niech 
wygra najlepszy!

Łucznictwo. Poznacie tajniki, zarówno teo-
retyczne jak i praktyczne, tej odwiecznej 
sztuki! Z jakich elementów składa się łuk? 
Jak należy go pielęgnować? Jak daleko niósł? 
Jakich grotów używano na przestrzeni wie-
ków? Z jakiego drewna łuk powinien być 
przygotowany? Wszystkiego dowiecie się na 
prelekcji, by móc potem spróbować swoich 
sił w strzelaniu do tarczy!

Ponadto w programie:
 � projekcje filmowe – od fantasy, po 
science-fiction

 � gry planszowe i karciane
 � zajęcia integracyjne

#naRracja  #fantastyKA  #mistrzgry  #krasNoludy

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2099	zł

2.	 11.07-22.07.2020 2099	zł

3.	 23.07-03.08.2020 2099	zł

4.	 04.08-15.08.2020 2099	zł

5.	 16.08-27.08.2020 2099	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � kubek Tol Calen – 30 zł
 � podręcznik w twardej okładce – 40 zł 
 � erpegowy pakiet obozowy – 100 zł
 � paintball – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Sebastian	Czarnel	
Jankowski
Mistrz Gry, aktor, 
wielbiciel kotów, 
z zawodu analityk 
gospodarczy
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
12 – 18 latobóz FANtASy battle

ZAKWATEROWANIE www.krywan-tatry.pl
OWR Krywań w Murzasichlu. Pokoje 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji 
dwupoziomowy szałas regionalny z kominkiem, ogrodzony teren zielony, boisko sportowe, 
plac zabaw i sale.

PROGRAM

Fantasy Battle. Ideą tej gry jest umiejętne 
dowodzenie figurkową armią na polu bitwy. 
Najpierw trzeba przygotować wojsko i teren. 
Nie jest to jednak zwykłe modelarstwo: cała 
atrakcja tkwi w tym, że wszystkie postacie na 
planszy wprzęgnięte są w określoną fabułę 
i podlegają jasnym zasadom walki.

WFB (Warhammer Fantasy Battle). Jeden 
z wielu systemów bitewnych zakorzenio-
ny w świecie fantasy, posiadający własną 
mechanikę – czyli reguły walki i punktacji, 
którą przybliżą Wam instruktorzy prowa-
dzący obóz. 

W40k (Warhammer 40 000). System pod 
wieloma względami podobny do WFB, 
jednak osadzony w realiach science-fiction, 
pełen kosmitów, potężnych pojazdów bo-
jowych i nowych światów czekających na 
odkrycie.

Sztuka malowania figurek. Otrzymasz do 
dyspozycji figurki i farby do pomalowania 
postaci. Możesz tym sposobem nie tylko 
rozwinąć swoje zdolności manualne, ale sa-
modzielnie „ubrać” figurkę, której będziesz 
animatorem w dalszej grze.

Kampania. Stań na czele swoich wojsk 
i rozegraj pasjonującą kampanię w jednym 
z dwóch systemów (WFB lub W40k). Weź 
udział w wielkich bitwach, niespodziewanych 
rajdach, zasadzkach i oblężeniach.

Górskie wycieczki. Najpierw pogadamy 
o bezpieczeństwie w górach i ochronie 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, a potem 
z mapą w ręku zaplanujemy trasy naszych 
spacerów. Na rozgrzewkę wyruszymy na 
Gubałówkę, gdzie będzie też czas poszaleć 
na letnim torze saneczkowym. Następnie – 
przy okazji wizyty w Zakopanem-zaliczymy 
też znaną skocznię narciarską na Wielkiej 
Krokwi.

Ponadto w programie:
 � gry i zabawy integracyjne
 � góralskie ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � zwiedzanie Zakopanego
 � górskie gry terenowe
 � zajęcia i rozgrywki sportowe
 � gry planszowe, karciane i towarzyskie 
 � turniej gier na PS3 i PS4

#bitwy  #malOwaniefigurek  #ArMia  #fantazja

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07-22.07.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Termy Bukovina – 90 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Mateusz	Olanin
pasjonat Fantasy Battle, 
gier planszowych oraz 
RPG, instruktor
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
10 – 15 lat

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Szkoła Przetrwania – szkolenie podsta-
wowe

 � techniki przetrwania w teorii i praktyce
 � budowanie i zabezpieczanie schronień 
w lesie

 � kuchnia traperska, czyli lekcje gotowania 
w terenie

 � nauka tropienia i zabezpieczania śladów 
zwierząt

 � dobór odpowiedniego rodzaju paleniska 
i etapy rozpalania ognia

 � biwak z noclegiem w terenie*: wybór 
miejsca, rozłożenie namiotu

 � orienteering – dzienne i nocne biegi na 
orientację w terenie 

 � pozyskiwanie wody i pożywienia w trud-
nym terenie

 � podstawy z komunikacji niewerbalnej
 � mapy i urządzenia nawigacyjne
 � szkolenie z pierwszej pomocy 
 � kamuflaż i maskowanie
 � bezpieczeństwo w górach i lesie
 � moda na survival, czyli przegląd najcie-
kawszych filmów dokumentalnych

* Na biwak z noclegiem w terenie niezbędne 
jest zabranie własnego śpiwora i karimaty!

Szkoła Przygody 
 � podstawy wspinaczki skałkowej 
 � zajęcia linowe z instruktorami
 � przeprawa przez Jaskinię Berkową 
 � paintball i quady, czyli dużo szybkiej 
zabawy i jeszcze więcej adrenaliny

 � Szlakiem Orlich Gniazd, czyli spacer zwie-
dzanie słynnych zamków i warowni na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 

 � gry terenowe z nagrodami
 � team building

Wszystkie zajęcia odbywają się pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów na atesto-
wanym sprzęcie. 

Strefa Zabawy 
 � kącik gier planszowych i karcianych
 � wieczorna dyskoteka 
 � maraton filmów przygodowych
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kiełba-
sek i śpiewami

 � quizy i konkursy z nagrodami 
 � wypady na basen lub zalew

#budOwanieszałASów  #kaMuflAż  #PodstawyWspinaczki

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2399	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2399	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � rajd samochodami terenowymi – 

120 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

letnia szKOłA survivalu

Antoni	Janeczek
instruktor survivalu, 
instruktor harcerski, 
miłośnik historii 
i buschcraftu

nOwoŚĆ
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
10 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
Baza namiotowa Przystanku Drzewina na Kaszubach. Namioty 10-osobowe (w namiocie 
max. 6 osób), podłogi drewniane i kanadyjki z materacami. Kontenery sanitarne, OSF, pole 
paintballowe i duży teren treningowy.

PROGRAM

Survival. Obozowicze poznają tajniki prze-
trwania zarówno w teorii, jak i w praktyce. 
Będzie można poznać skuteczne sposoby 
budowania schronień, przyrządzania posił-
ków traperskich czy maskowania. 

Kuchnia z lasu.  Uczestnicy nauczą się zdo-
bywać pożywienie w lesie, dowiedzą się, któ-
re z darów natury są jadalne, a także nauczą 
się przyrządzać wiele nietypowych potraw.

Nocna przygoda. W programie przewidziany 
jest biwak z noclegiem w różnorodnych wa-
runkach. Podczas nocnej przygody poznamy 
uroki nocowania pod gołym niebem. 

Terenoznawstwo i orienteering. Uczestnicy 
dowiedzą się, jak wyznaczyć strony świa-
ta różnymi metodami, również bez użycia 
kompasu, w jaki sposób ocenić odległość, 
naszkicować mapę, czy narysować znaki 
topograficzne.

Paintball. Dzieci podczas zajęć wyposażone 
będą w specjalne ubranie, maski ochronne 
oraz markery na kulki z farbą (200 sztuk na 
Uczestnika). Ze względu na bezpieczeństwo 
Dzieci wezmą udział w zajęciach tylko na 
strzelnicy, gdzie strzelać będą do tarczy oraz 
ruchomych celów.

Bezpieczeństwo. Uczestnicy dowiedzą się, 
jakie zagrożenia mogą czyhać na nich na 
co dzień i jak sobie z nimi radzić. Co zrobić 
w czasie pożaru albo wypadku na drodze? 
Czy należy mieć apteczkę w domu? I po co 
nam latarka?

Przeprawy linowe.  Na obozie każdy nauczy 
się, w jaki sposób poradzić sobie w zróżni-
cowanym terenie. Obejście przeszkody wy-
maga zbyt wiele czasu i wysiłku? To proste – 
przejść nad nią! Umożliwi nam to wachlarz 
przepraw linowych, między innymi tyrolka!

Podstawy samoobrony. Poznaj podstawowe 
chwyty i zasady, które przydadzą się w sytu-
acjach zagrożenia. Zajęcia oczywiście dopa-
sowane będą do wieku i możliwości naszych 
Uczestników.

Zajęcia integracyjne. Uczestnicy dzięki za-
bawom integrują się, poznają i zdobywają 
do siebie zaufanie. Zajęcia te pozwalają za-
owocować przyjaźniom, które mają szansę 
przetrwać przez wiele lat.

#PosiłkitraPerskie  #suRvivAl  #biWAk  #Podchody

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 1899	zł

2.	 23.07 – 03.08.2020 1899	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

MOja pierWsza  
szkołA PrzetrWANiA

Anna	Drabik
instruktorka 
ZHP, wieloletni 
wychowawca 
i kierownik, pasjonatka 
lasu, gór i robotów

nO
woŚĆ
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
Baza namiotowa Przystanku Drzewina na Kaszubach. Namioty 10-osobowe (w namiocie 
max. 6 osób), podłogi drewniane i kanadyjki z materacami. Kontenery sanitarne, OSF, pole 
paintballowe i duży teren treningowy.

PROGRAM

Boot Camp. Ćwiczyć będziemy na specjalnie 
przygotowanym torze przeszkód. Poznamy 
zasady musztry, a każdy dzień obozu zaczyna 
się od zaprawy porannej.

Wyposażenie osobiste. Na czas trwania 
obozu Uczestnicy zostaną wyposażeni 
w niezbędne elementy umundurowania 
z demobilu wojsk NATO.

Strzelanki ASG. Wypróbujemy różne rodzaje 
gier airsoftowych, nauczymy się sposobów 
ich organizacji.

Taktyka „zielona”. Poznamy podstawy: 
komunikacji niewerbalnej, maskowania, pa-
trolowania, przemieszczania się po terenie 
otwartym czy reakcji na kontakt z nieprzy-
jacielem.

Strzelnica dynamiczna. Będziemy doskona-
lić swoje umiejętności w zdobywaniu broni, 
przyjmowaniu postaw strzeleckich, szybkim 
strzelaniu.

Bronioznawstwo. Instruktorzy opowiedzą 
i przedstawią nam budowę, rodzaje i zasa-
dy bezpiecznego użytkowania broni palnej 
oraz replik.

Serwis ASG. Dowiemy się o budowie, dzia-
łaniu, konserwacji i prawidłowym przygoto-
waniu replik do strzelanek.

Podstawy survivalu. Nauczymy się radze-
nia sobie w terenie w nieprzewidzianych 
sytuacjach.

Paintball. Aby na chwilę oderwać się od 
ładowania baterii i podkręcania magazyn-
ków zamienimy repliki ASG na markery 
paintballowe.

InO – Imprezy na Orientację. Każdy weź-
mie udział nie tylko w szkoleniu INO, ale 
też w praktyczny sposób sprawdzi swoje 
umiejętności w trakcie biegu na orientację.

Przeprawy linowe. Nauczymy się, w jaki 
sposób poradzić sobie w zróżnicowanym 
terenie.

Samoobrona. Nawet na co dzień może 
spotkać nas sytuacja, kiedy niespodziewanie 
staniemy się obiektem agresji. W programie 
bardzo przydatny trening samoobrony.

Podstawy pierwszej pomocy. Dowiemy 
się, jak zaradzić w razie wypadku, opatrzyć 
proste rany i prawidłowo wezwać fachową 
pomoc.

Finałowy scenariusz. Weźmiemy udział w fi-
nałowej misji w stylu jednostek specjalnych – 
patrol rozpoznania, działania dywersyjne 
i przetrwanie na wrogim terenie.

#kaRAbiny  #PrecyzjastrzAłu  #PatrolOwanie  #kryćsię!

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07-22.07.2020 2199	zł

3.	 23.07-03.08.2020 2199	zł

4.	 04.08-15.08.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � strzelanie z broni palnej – 150 zł 
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Maciek	Wąsowski
koordynator obozów 
militarnych, strzelec 
sportowy, miłośnik 
sportów extremalnych

obóz asg level 1 – 
KOrPuS PodstawoWy
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
14 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
Baza namiotowa Przystanku Drzewina na Kaszubach. Namioty 10-osobowe (w namiocie 
max. 6 osób), podłogi drewniane i kanadyjki z materacami. Kontenery sanitarne, OSF, pole 
paintballowe i duży teren treningowy.

PROGRAM

Boot Camp. Zajęcia fizyczne i tor przeszkód 
pomogą w polepszeniu kondycji fizycznej. 
Każdy dzień rozpoczynamy od zaprawy 
porannej.

Wyposażenie osobiste. Na czas obozu 
Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne 
wyposażenie wojsk NATO oraz repliki ASG.

ZIELONA TAKTYKA. Poznamy podstawy: 
komunikacji niewerbalnej, maskowania, pa-
trolowania, przemieszczania się po terenie 
otwartym, czy reakcji na kontakt z nieprzy-
jacielem.

Strzelnica dynamiczna. Uczestnicy będą 
doskonalić swoje umiejętności zdobywania 
broni, strzelania z wymuszonych postaw oraz 
strzelania w ruchu.

CZARNA TAKTYKA. Uczestnicy nauczą się 
podstaw: podejścia pod budynek, technik 
wejścia, “czyszczenia” pomieszczeń, pracy 
w zespołach 2 osobowych jak w większej 
grupie szturmowej.

CZERWONA TAKTYKA. Dowiedz się, jak 
transportować rannego, sprawnie przepro-
wadzić i zabezpieczyć miejsce ewakuacji.

Bronioznawstwo i serwis ASG. Instrukto-
rzy opowiedzą nam o budowie, rodzajach, 

konserwacji i zasadach bezpiecznego użyt-
kowania broni palnej oraz replik.

Strzelanki ASG i operacje specjalne. Za-
sadzki, szturmy, przejęcia, zatrzymania, roz-
poznania – to będzie wasz chleb powszedni.

Ochrona osób VIP. Zajęcia poświęcone sze-
roko rozumianej ochronie ważnych osób, od 
momentu przejęcia do momentu dostarcze-
nia osoby w miejsce bezpieczne.

Planowanie działań. Uczestnicy dowiedzą 
się m.in. jakie cechy powinien mieć dobry 
plan, na jakich elementach skupić się pro-
wadząc odprawę przed działaniami.

Techniki interwencji. Na tych zajęciach 
uczestnicy nauczą się niezbędnych technik 
wykorzystywanych przy zatrzymywaniu 
podejrzanego. 

Łączność. Omówimy standardowe zwroty 
wykorzystywane w komunikacji radiowej.

Optyka. Poznamy różne rodzaje optyki oraz 
sposoby jej zastosowania.

Ponadto w programie:
 � zajęcia linowe
 � samoobrona
 � zajęcia fizyczne
 � survival

#dziAłANiezespołOwe  #fabułA  #militarybASe  #kryjówka

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2199	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � strzelanie z broni palnej – 150 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz asg level 2 – 
oPeRAcje sPecjalne

Maciek	Wąsowski
koordynator obozów 
militarnych, strzelec 
sportowy, miłośnik 
sportów extremalnych
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
15 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
Baza namiotowa Przystanku Drzewina na Kaszubach. Namioty 10-osobowe (w namiocie 
max. 6 osób), podłogi drewniane i kanadyjki z materacami. Kontenery sanitarne, OSF, pole 
paintballowe i duży teren treningowy.

PROGRAM

Boot Camp. Na początku obozu każdy 
sprawdzi się na torze przeszkód. Dni zaczy-
nają się od zaprawy porannej.

Pionierka. Uczestnicy nauczą się zakładania 
i planowania bazy polowej i posterunków 
obserwacyjnych.

ZIELONA TAKTYKA. Przypomnimy  podsta-
wy: komunikacji niewerbalnej, patrolowania, 
przemieszczania się po terenie otwartym czy 
reakcji na kontakt z nieprzyjacielem.

STRZELNICA. W trakcie obozu Uczestni-
cy wyjadą na ćwiczenia z bronią palną na 
strzelnice.

CZARNA TAKTYKA. Uczestnicy nauczą się 
podstaw: podejścia pod budynek, technik 
wejścia, “czyszczenia” pomieszczeń, pracy 
w zespołach 2 – osobowych jak w większej 
grupie szturmowej.

CZERWONA TAKTYKA. Uczestnicy obo-
zu dowiedzą się jak transportować ranne-
go, sprawnie przeprowadzić i zabezpieczyć 
miejsce ewakuacji.

Bronioznawstwo. Na tych zajęciach instruk-
torzy opowiedzą nam o budowie, rodzajach, 
konserwacji i zasadach bezpiecznego użyt-
kowania broni palnej.

Strzelanki ASG i działania na tyłach wro-
ga. Symulacje działań bojowych – Istotny 
element programu, zaczynając od prostych 
ataków na konwój kończąc na długich i mę-
czących zadaniach za linią wroga. 

Techniki interwencyjne. Zajęcia poświęcone 
technikom interwencyjnym używanym pod-
czas zatrzymania podejrzanego.

Łączność. Omówimy standardowe zwroty 
wykorzystywane w komunikacji radiowej, 
omówimy budowę radia czy poznamy „al-
fabet nato”.

Optyka. Poznamy różne rodzaje optyki oraz 
sposoby jej zastosowania. Dowiecie się 
w jaki sposób dobrać prawidłowo optykę 
do konkretnego zadania. 

SYMULACJA KOŃCOWA. Na zakończe-
nie obozu Uczestnicy wezmą udział w 24h 
symulacji końcowej, sprawdzającej zgranie 
w zespole bojowym oraz weryfikującej zdo-
bytą wiedzę w praktyce.

Ponadto w programie:
 � zajęcia linowe
 � samoobrona
 � zajęcia fizyczne
 � survival

#taKtyKA  #stRzelnicA  #zajęciataKtyczNe  #bunkier

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2199	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2199	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2199	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � strzelanie z broni palnej – 150 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz asg level 3 –  
MilitaRy cAMP

Maciek	Wąsowski
koordynator obozów 
militarnych, strzelec 
sportowy, miłośnik 
sportów extremalnych
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
Baza namiotowa Przystanku Drzewina na Kaszubach. Namioty 10-osobowe (w namiocie 
max. 6 osób), podłogi drewniane i kanadyjki z materacami. Kontenery sanitarne, OSF, pole 
paintballowe i duży teren treningowy.

PROGRAM

Rozpalanie ognia. Uczestnicy będą uczyć 
się w jaki sposób rozpalać ogień różnymi 
metodami, jak odpowiednio układać stosy 
ogniskowe w zależności od potrzeb, jakim 
drewnem palić w jakiej sytuacji, a także skąd 
wziąć i jak dbać o rozpałkę.

Paintball. Uczestnicy podczas zajęć wy-
posażeni będą w specjalne ubranie i maski 
ochronne oraz markery, kulki z farbą. Stoczą 
walki, które pozwolą im nauczyć się plano-
wania i strategicznego myślenia.

Samoobrona. Instruktorzy pokażą, jak obro-
nić się podczas napadu, w samochodzie oraz 
w różnych nietypowych sytuacjach. Zaję-
cia zawsze dostosowane są do możliwości 
grupy.

Zajęcia linowe. Doświadczeni instruktorzy 
nauczą wiązać węzły, opowiedzą o wspi-
naczce – zarówno na skałach, jak i w wy-
sokich górach, a następnie pokażą, jak tę 
wiedzę zastosować m.in. przy budowie i po-
konywaniu mostów linowych nad wąwozami 
i rzeczkami.

Pierwsza pomoc przedmedyczna. Uczest-
nicy nauczą się udzielać pomocy ofiarom 
różnych wypadków. 

Orienteering. Uczestnicy będą mieli szereg 
zajęć zarówno teoretycznych, jak i prak-
tycznych dotyczących tej dziedziny. Wezmą 
udział w zawodach na orientację w ciągu 
dnia i po zmroku. Nauczą się znaków topo-
graficznych, wyznaczania azymutu, rysowa-
nia map, oceniania odległości itp.

Survival miejski. Sztuka przetrwania to 
umiejętność radzenia sobie w każdej sytu-
acji – nie tylko na łonie natury. Zdecydowa-
nie częściej przebywamy właśnie w mieście 
i dlatego warto wiedzieć, jak minimalnym 
kosztem pozyskać w betonowej dżungli je-
dzenie, ubranie czy nocleg.

Próba rozbitka: Uczestnicy zostaną poddani 
próbie sprawdzającej stan wiedzy, którą zdo-
bywają w trakcie obozu. Przekonamy się czy 
pod presją czasu potrafią tak samo sprawnie 
wykorzystać wszystkie umiejętności

Ponadto w programie:
 � pionierka obozowa
 � zajęcia zespołowe i integracyjne
 � gry terenowe
 � ekwipunek survivalovca

#suRvivAl  #PrzetRwanie  #człOwieklASu  #naMiot

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 1899	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 1899	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 1899	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 1899	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � strzelanie z broni palnej – 150 zł
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

szkołA PrzetrWANiA level 1

Antoni	Janeczek
instruktor survivalu, 
instruktor harcerski, 
miłośnik historii 
i buschcraftu
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
14 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
Baza namiotowa Przystanku Drzewina na Kaszubach. Namioty 10-osobowe (w namiocie 
max. 6 osób), podłogi drewniane i kanadyjki z materacami. Kontenery sanitarne, OSF, pole 
paintballowe i duży teren treningowy.

PROGRAM

Baza namiotowa. Nasza tegoroczna baza 
namiotowa znajduje się przy Przystanku 
Drzewina na Kaszubach. Nocować będziemy 
w namiotach i śpiworach w terenie.

Zajęcia survivalowe. Nauczymy się, jak 
zbudować taki szałas, w którym przetrwamy 
nawet w zimę bez specjalistycznej odzieży, 
karimaty ani płachty biwakowej.

Rozpalanie ognia. Podczas całego obozu 
Uczestnicy będą uczyć się, w jaki sposób 
rozpalać ogień różnymi metodami, jak od-
powiednio układać stosy ogniskowe w za-
leżności od potrzeb, jakim drewnem palić 
w jakiej sytuacji, a także skąd wziąć i jak dbać 
o rozpałkę.

Paintball. Uczestnicy wyposażeni w specjal-
ne ubranie i maski ochronne oraz markery, 
kulki z farbą, soczą walki, które pozwolą 
nauczyć się planowania i strategicznego 
myślenia.

Samoobrona. Instruktorzy pokażą, jak obro-
nić się podczas napadu, w samochodzie oraz 
w różnych nietypowych sytuacjach.

Zajęcia linowe. Instruktorzy pokażą, jak wią-
zać węzły, opowiedzą o wspinaczce zarówno 
w skałach, jak i wysokich górach. Następnie 
tę wiedzę zastosujemy m.in. przy budowie 

i pokonywaniu mostów linowych nad wąwo-
zami i rzeczkami.

Pierwsza pomoc przedmedyczna. Uczest-
nicy nauczą się jak należy postępować i jak 
udzielać pomocy ofiarom różnych wypad-
ków.

Spływ kajakowy. Pokonanie kilku-kilkunastu 
kilometrów podczas spływu to przyjemny 
sposób na zaznanie odrobiny ruchu. Pod-
czas wędrówki Uczestnicy dotrą do punktu 
przeprawowego, gdzie zostaną zapoznani 
z teorią pływania kajakami.

Orieentering. Znaki topograficzne, wyzna-
czanie azymutu czy ocenianie odległości – 
te umiejętności będziemy ćwiczyć, kiedy 
będziemy zaznaczać na mapie lub rysować 
własne mapy po to, aby dotrzeć lub wrócić 
do założonego obozowiska.

Próba rozbitka: Uczestnicy zostaną poddani 
próbie sprawdzającej stan wiedzy, którą zdo-
bywają w trakcie obozu. Przekonamy się czy 
pod presją czasu potrafią tak samo sprawnie 
wykorzystać wszystkie umiejętności

#rozPalANieogniska  #Pionierka  #toPOgRAfiA  #rozgrywki

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 1899	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 1899	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 1899	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 1899	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

szkołA PrzetrWANiA level 2

Antoni	Janeczek
instruktor survivalu, 
instruktor harcerski, 
miłośnik historii 
i buschcraftu
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Paintball. Gracze „uzbrojeni” są w specjalne 
markery strzelające kolorową farbą, mun-
dur oraz maski ochronne. Jest to zabawa 
dla każdego: uczy współpracy w drużynie 
i planowania taktycznego, dodaje odwagi 
i pewności siebie oraz wyrabia kondycję.

Milsim. Skrót pochodzi od angielskich 
słów military simulation. Zielona taktyka, 
maskowanie, skryte podchodzenie wroga 
i przedzieranie się przez trudny leśny teren 
to tylko niektóre z elementów prawdziwego 
milsima.

Pole milsimowe. Gra w terenie, gdzie za 
przeszkody posłużą nam stosy opon, woj-
skowe skrzynie z nieznanym ładunkiem, 
beczki czy bunkry, a wróg może czyhać na 
wieżyczce snajperskiej.

Speedball. Specyficzną odmianą paintballa 
jest speedball, który rozgrywa się na specjal-
nym polu z dmuchanymi przeszkodami. Na 
zajęciach Uczestnicy będą ćwiczyć technikę, 
taktyki oraz niezbędną kondycję fizyczną.

Turnieje. Oprócz turnieju końcowego, na 
którym Uczestnicy pokazują wszystkie 
zdobyte przez siebie umiejętności, w czasie 
trwania obozu rozegrane zostanie jeszcze 
kilka turniejowych konkurencji. 

Historia i sprzęt. Uczestnicy dowiedzą się 
wielu ciekawostek o tym, jak rozwijała się 
popularność paintballa i jakiego używano 
sprzętu. Ponadto będą mieli okazję zobaczyć 
relacje ze współczesnych, profesjonalnych 
rozgrywek speedballowych i paintballowych.

Wyposażenie Uczestnika. Każdy Uczestnik 
zostanie wyposażony w sprzęt paintballo-
wy taki, jak: marker, spodnie i bluza ochron-
na, maska i kulki żelowe.

Survival i wycieczki piesze. Kto jeszcze nie 
próbował swoich sił w rozpalaniu ogniska 
krzesiwem, budowaniu schronień czy go-
towaniu podpłomyków na ognisku, ten na 
pewno zdobędzie masę nowych doświad-
czeń.

Ponadto w programie:
 � zajęcia linowe i speleologia
 � orienteering i InO
 � zajęcia integracyjne
 � zajęcia ogólnosportowe
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � wieczorne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek

#AdReNalinA  #eMocje  #maskaochRONnA  #drużyNa

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � quady – 90 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Norbert	Koper
instruktor harcerski, 
sędzia, instruktor 
i zawodnik paintball, 
miłośnik lasu i survivalu

obóz PAintballowy level 1



su
rv

ival i asg

85

AUTOR PROGRAMU

wiek: 
15 – 19 lat

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski i Rancho Jura w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Pokoje 3-, 4-, 5-oso-
bowe z łazienkami. Sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, sale zajęciowe, tor 
quadowy, ogrodzony teren do gry w paintball.

PROGRAM

Technika i taktyka. Uczestnicy będą ćwi-
czyć prawidłowe przyjmowanie postaw 
przy przeszkodach, doskonalić drużynowe 
sposoby przemieszczania się po polu oraz 
komunikację.

Przygotowanie kondycyjne. Obóz wymaga 
dobrego przygotowania fizycznego. Każde-
go dnia będą odbywać się treningi biegowe 
i wytrzymałościowe. Uczestnicy będą ćwi-
czyć wślizgi, skoki, przybieranie odpowied-
niej pozycji strzeleckiej za przeszkodami 
na polu oraz umiejętność posługiwania się 
markerami „na sucho”.

Liczne turnieje i rozgrywki. Oprócz turnieju 
końcowego, na którym Uczestnicy pokazują 
wszystkie zdobyte przez siebie umiejętności, 
w czasie trwania obozu rozegranych zostanie 
jeszcze kilka turniejowych konkurencji.

Sprzęt i serwis. Uczestnicy będą mieli okazję 
zapoznać się z charakterystyką różnego typu 
markerów oraz elementami ubioru charakte-
rystycznymi dla tej dyscypliny.

Sędziowanie i budowa pola. Znajomość 
zasad turniejowych przyda się nie tylko gra-
czom, ale także Uczestnikom, którzy w danej 
rozgrywce zostaną wytypowani do zajęcia 
miejsc sędziowskich na polu.

Wyposażenie Uczestnika. Każdy Uczestnik 
zostanie wyposażony w sprzęt paintballo-
wy taki jak: marker, spodnie i bluza ochronna, 
maska i kulki żelowe.

Paintball. Odpoczywając od wymagających 
treningów technicznych, wrócimy też do 
korzeni paintballa: wybierzemy się na sce-
nariuszową grę leśną! Teraz gra nie będzie 
trwała tylko kilka minut, ale może rozciągnąć 
się nawet na kilka godzin i dostarczyć dawki 
nowych emocji.

Nocna przygoda.  Jedną noc spędzimy 
w terenie albo

Ponadto w programie:
 � zajęcia linowe i speleologia
 � quady
 � zajęcia integracyjne
 � zajęcia ogólnosportowe
 � gry terenowe
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kieł-
basek

 � dyskoteka

#dynAMika  #Polewalki  #OdWAga  #syMulacja

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2399	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2399	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � quady – 90 zł
 � wycieczka do Ogrodzieńca – 

zwiedzanie zamku i parku 
doświadczeń – 60 zł

 � Energylandia – 160 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz sPeedballowy level 2

Norbert	Koper
instruktor harcerski, 
sędzia, instruktor 
i zawodnik paintball, 
miłośnik lasu i survivalu
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Położony w sercu Kaszub. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji sala rekreacyjna, plac zabaw, teren zielony. Do najbliższego 
kąpieliska strzeżonego kilka minut drogi spacerem.

PROGRAM

Nauka taklowania. Dowiesz się, jak zamoco-
wać maszt, przywiązać rozprze i co jeszcze 
trzeba zrobić przed odcumowaniem.

Teoria żeglarska. Młodzi żeglarze dowiedzą 
się, co to jest linia wiatru, czemu jacht płynie 
do przodu, jak ostrzyć i odpadać, ale także, 
po co zabieramy na Optimista miecz i talię.

Bezpieczeństwo. Optimiści nauczą się bez-
piecznego poruszania się po jachcie, jak się 
zachowywać w sytuacjach nietypowych, 
podczas szkwału, a także co zrobić, gdy 
Optimist się przewróci.

Pływanie. Uczestnicy schodzić będą na 
wodę i ćwiczyć różne manewry. Na po-
czątku obozu zajęcia prowadzone będą na 
większych jachtach klasy Omega.

Regaty. W czasie obozu rozegrany zostanie 
cykl regat, zakończony wielkim finałem.

Szanty i historie żeglarskie. Przy dźwiękach 
gitary nauczymy się śpiewania szant i przy-
śpiewek żeglarskich.

Zajęcia z pierwszej pomocy. Uczestnicy we-
zmą udział w krótkim kursie postępowania 
podczas wypadków.

Tarzan park. Do pokonania czeka nas wiele 
zadań min. Most Tybetański, Pal Azji, siatki 

poziome i pionowe, ścieżka nad kanionem, 
drabinka oponowa.

Paintball dla każdego. Karabinki na prawdzi-
we paintballowe kulki są napędzane spręży-
nami z ograniczoną prędkością wylotową. Są 
w pełni bezpieczne i dostosowane do wieku 
uczestników.

Kajaki. W programie obozu krótkie wycieczki 
kajakowe po Jeziorze Ostrzyckim.

Tratwy. Uczestnicy będą musieli zbudować 
tratwę, którą wezmą udział w fascynującym 
wyścigu.

Pontony. Uczestnicy wezmą udział w zawo-
dach na przepłynięcie pontonem określonej 
odległości w jak najkrótszym czasie!

Ponadto w programie:
 � zajęcia łucznicze
 � meteorologia
 � terenoznawstwo i orienteering
 � piesza wycieczka na najwyższy szczyt 
Wzgórz Szymbarskich – Wieżycę

 � ognisko z szantami i pieczeniem kiełbasek
 � leśne podchody
 � dyskoteki przebierane
 � zawody sportowe
 � dyskoteka obozowa
 � beztroskie plażowanie

#żeglOwanie  #manewRy  #Pasja  #szanty

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 

w Malborku – 90 zł
 � Aquapark Reda z prawdziwymi 

rekinami – 130 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 

w Gdyni – 110 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz MAłych oPtyMiStów

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Położony w sercu Kaszub. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji sala rekreacyjna, plac zabaw, teren zielony. Do najbliższego 
kąpieliska strzeżonego kilka minut drogi spacerem.

PROGRAM

Nauka taklowania. Uczestnicy nauczą się, 
jak przygotować swojego Optimista do regat 
w różnych warunkach meteorologicznych.

Teoria żeglarska. Poznacie tajniki szybkich 
zwrotów, siły działające na jacht, dlaczego 
przy mocno wychylonym sterze hamujemy 
i wiele innych ważnych teorii.

Bezpieczeństwo. Optymiści nauczą się 
bezpiecznego poruszania po jachcie, jak za-
chowywać się w sytuacjach nietypowych, 
podczas szkwału, a także co zrobić, gdy 
Optimist się przewróci.

Zajęcia na jachtach. Schodzenie na wodę 
i nauka niezbędnych manewrów.

Przepisy regatowe. Analiza sytuacji na wo-
dzie: kto ma pierwszeństwo, kto komu po-
winien ustąpić i jak nie powodować sytuacji 
niebezpiecznych.

Taktyki regatowe. Nasi Uczestnicy dowie-
dzą się, co to krycie, stożek, górna boja, 
pływanie na „wysokim” bomie, itd.

Regaty. W czasie obozu rozegrany zostanie 
cykl regat, zakończony wielkim finałem.

Szanty i historie żeglarskie. Przy dźwiękach 
gitary nauczymy się śpiewania szant i przy-
śpiewek żeglarskich.

Zajęcia z pierwszej pomocy. Uczestnicy we-
zmą udział w krótkim kursie postępowania 
podczas wypadków.

Tarzan park. Do pokonania czeka nas wiele 
zadań m.in. Most Tybetański, Pal Azji, siatki 
poziome i pionowe, ścieżka nad kanionem.

Paintball dla każdego. Karabinki na prawdzi-
we paintballowe kulki są napędzane spręży-
nami z ograniczoną prędkością wylotową. Są 
w pełni bezpieczne i dostosowane do wieku 
uczestników.

Ponadto w programie:
 � kajaki, tratwy i pontony
 � zajęcia łucznicze
 � meteorologia
 � terenoznawstwo i orienteering
 � ogniska z pieczeniem kiełbasek
 � wieczorne podchody
 � dyskoteka obozowa
 � przebierane dyskoteki z motywem prze-
wodnim

 � beztroskie plażowanie nad Jeziorem 
Ostrzyckim

 � piesza wycieczka na najwyższy szczyt 
Wzgórz Szymbarskich – Wieżycę

 � gry i zabawy integracyjne
 � quizy, konkursy i turnieje

#jachty  #regAty  #wiatrWżAgle  #sterNik

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07-22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07-03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08-15.08.2020 2299	zł

5.	 16.08-27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 

w Malborku – 90 zł
 � Aquapark Reda z prawdziwymi 

rekinami – 130 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 

w Gdyni – 110 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

RegatoWy obóz oPtymistów

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Położony w sercu Kaszub. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji sala rekreacyjna, plac zabaw, teren zielony. Do najbliższego 
kąpieliska strzeżonego kilka minut drogi spacerem.

PROGRAM

Zajęcia żeglarskie. W programie wykład na 
temat zasad bezpieczeństwa, nauka wiązania 
węzłów i oczywiście duża porcja zajęć prak-
tycznych na wodzie. Do dyspozycji nowe 
jachty Omega.

Kajaki. Uczestnicy najpierw przejdą prze-
szkolenie na temat bezpieczeństwa na 
wodzie, zachowania się w kajaku i techniki 
wiosłowania, by potem udać się na niezapo-
mniane wyprawy.

Tratwy. Jedynie przy pomocy kilku napom-
powanych dętek, deseczki i paru metrów 
sznurka będą musieli zbudować tratwy, które 
wezmą udział w fascynującym wyścigu.

Pontony. Poznaj smak pracy zespołowej. 
Weź udział w zawodach na przepłynięcie 
pontonem określonej odległości w jak naj-
krótszym czasie! Opiekę podczas wszystkich 
zajęć wodnych sprawują ratownicy WOPR.

Tarzan park. Do pokonania czeka nas wiele 
zadań m.in. Most Tybetański, Pal Azji, siatki 
poziome i pionowe, ścieżka nad kanionem, 
drabinka oponowa, wiszące deski i schody, 
kolejki tyrolskie, wózek zjazdowy.

Paintball dla każdego. Uczestnicy podczas 
zajęć wyposażeni będą w specjalne ubra-
nie, maski ochronne, markery, kulki z farbą. 

Stoczą walki, które pozwolą im nauczyć się 
planowania i strategicznego myślenia.

Zajęcia łucznicze – Archery Tag. Uczest-
nicy przejdą wymagające szkolenie „Robin 
Hooda”, a następnie przystąpią do świetnej 
zabawy, w której będą musieli wykazać się 
precyzją, skupieniem, nienaganną techniką 
oraz współpracą w zespole.

Podstawy survivalu. Instruktorzy opowie-
dzą i pokażą jak rozpalić ognisko, zbudować 
szałas, tropić po śladach, zdobyć drewno, 
pożywienie i wodę, zabezpieczyć żywność 
przed zwierzętami.

Ponadto w programie:
 � piesza wycieczka na najwyższy szczyt 
Wzgórz Szymbarskich – Wieżycę

 � ognisko z szantami i pieczeniem kiełbasek
 � leśne podchody
 � meteorologia
 � zajęcia integracyjne
 � dyskoteki przebierane
 � zawody sportowe
 � gry i zajęcia terenowe
 � dyskoteka obozowa
 � beztroskie plażowanie

#kajAki  #tratwy  #Pontony  #łApzASter!

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 

w Malborku – 90 zł
 � Aquapark Reda z prawdziwymi 

rekinami – 130 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 

w Gdyni – 110 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

KOlonia ŻeglArsko-PrzygodOwa

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Położony w sercu Kaszub. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami. Do dyspozycji sala rekreacyjna, plac zabaw, teren zielony. Do najbliższego 
kąpieliska strzeżonego kilka minut drogi spacerem.

PROGRAM

Zajęcia żeglarskie. W programie sporo zajęć 
praktycznych, żeglowania na nowych jach-
tach klasy Omega, ale także trochę teorii: 
węzły, specjalistyczne słownictwo, zasady 
i etykieta żeglarska. 

Kajaki. Uczestnicy najpierw przejdą prze-
szkolenie na temat bezpieczeństwa na 
wodzie, zachowania się  w kajaku i techniki 
wiosłowania, by potem udać się na niezapo-
mniane wyprawy.

Tratwy. Uczestnicy spróbują swoich sił rów-
nież na tratwach. Jedynie przy pomocy kilku 
napompowanych dętek, deseczki i paru me-
trów sznurka będą musieli zbudować tratwy, 
które wezmą udział w fascynującym wyścigu.

Pontony. Weź udział w zawodach na prze-
płynięcie pontonem określonej odległości 
w jak najkrótszym czasie!

Tarzan park. Do pokonania czeka nas wiele 
zadań min. Most Tybetański, Pal Azji, siatki 
poziome i pionowe, ścieżka nad kanionem, 
drabinka oponowa, wiszące deski i schody, 
kolejki tyrolskie, wózek zjazdowy.

Paintball. To niesamowicie wciągająca gra, 
ucząca maskowania, podchodów, współdzia-
łania w grupie, a także szybkiego podejmo-
wania samodzielnych decyzji. Uczestnicy 

podczas zajęć wyposażeni będą w specjal-
ne ubranie, maski ochronne, markery, kulki 
z farbą. 

Zajęcia łucznicze – Archery Tag. Uczest-
nicy przejdą wymagające szkolenie „Robin 
Hooda”, a następnie przystąpią do świetnej 
zabawy, w której będą musieli wykazać się 
precyzją, skupieniem, nienaganną techniką 
oraz współpracą w zespole. 

Leśny survival.  Instruktorzy opowiedzą i po-
każą jak rozpalić ognisko, zbudować schro-
nienie, zdobyć drewno i wodę, zabezpieczyć 
żywność przed zwierzętami.

Ponadto w programie:
 � piesza wycieczka na najwyższy szczyt 
Wzgórz Szymbarskich – Wieżycę

 � ogniska z szantami i pieczeniem kiełbasek
 � kultowe gry planszowe, karciane i towa-
rzyskie

 � zajęcia integracyjne
 � meteorologia
 � dyskoteki przebierane
 � zawody sportowe
 � gry i zajęcia terenowe
 � dyskoteka obozowa
 � beztroskie plażowanie

#OMega  #węzły  #bitwyWOdne  #niczyMwiKiNg

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

4.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

5.	 16.08 – 27.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 

w Malborku – 90 zł
 � Aquapark Reda z prawdziwymi 

rekinami – 130 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz ŻeglArsko-PrzygodOwy

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
14 – 17 lat

ZAKWATEROWANIE 
Jachty klasy ANTILA 26 i MAXUS 33. MAXUS 33 i ANTILA 26 – charakteryzują się prze-
stronnością zarówno wnętrza, jak i kokpitu umożliwiając 8 – lub 10-osobowej załodze na 
komfortowy wypoczynek zarówno w dzień, jak i w nocy.

PROGRAM

Po wypłynięciu z Giżycka pożeglujemy szla-
kiem Wielkich Jezior Mazurskich do Miko-
łajek, a po drodze sprawdzimy swoje siły 
w miniregatach żeglarskich.

Będziemy żeglować po największych pol-
skich jeziorach i odwiedzimy najpiękniejsze 
porty. Nie obędzie się również bez noclegu 
„na dziko”. Każdy będzie mógł poczuć, czym 
tak naprawdę jest żeglarstwo i aktywnie 
uczestniczyć w działaniach związanych 
z prowadzeniem jachtu, a to wszystko pod 
czujnym okiem naszych sterników oraz 
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

Świetna zabawa czeka również na Uczest-
ników w Wilkasach, gdzie przy ognisku 
z kiełbaskami będziemy wszyscy biesiado-
wać i śpiewać żeglarskie pieśni. Nasz rejs 
zakończymy krótkim sprawdzianem z na-
bytej wiedzy żeglarskiej oraz umiejętności 
niesienia pierwszej pomocy!

Planowana trasa rejsu (początek i koniec 
w tym samym porcie):

A) Giżycko – Górkło – Wierzba (na dziko) – 
Mikołajki – Ryn – Górkło – Giżycko*

* Proponowana trasa rejsu może ulec zmianie 
ze względu na warunki atmosferyczne lub/oraz 
zdarzenia losowe

Atrakcje dla uczestników:
 � odwiedziny w bazie mazurskiego WOPR 
(Giżycko),

 � podstawowe szkolenie żeglarskie (teoria 
i praktyka),

 � minireagaty żeglarskie (wyścigi na 
wodzie – rywalizacja i współpraca 
w zespole),

 � szkolenie z survivalu (rozpalanie ogniska, 
budowa szałasu),

 � praktyczne szkolenie pt. mały ratownik,
 � adrenalina na wodzie, czyli pływanie na 
kółku/bananie za motorówką,

 � park linowy (największy na Warmii 
i Mazurach),

 � konkurs żeglarski (budowa jachtu, taklo-
wanie, klarowanie i buchtowanie lin),

 � piracka bitwa morska,
 � konkurs śpiewania szant,
 � gry, konkursy i zabawy edukacyjno-in-
tegracyjne,

 � podchody w lesie,
 � zajęcia wędkarskie,
 � miniturniej w siatkówkę, piłkę nożną lub 
ultimate frisbee,

 � ognisko z kiełbaskami.

#PodżAglAMi  #szeroKieWOdy  #szKOlenie  #rejs

TERMINY I CENY:

1.	 11.07-18.07.2020 1999	zł

2.	 18.07-25.07.2020 1999	zł

Cena	zawiera: Opiekę doświadczone-
go sternika i wychowawcy, zakwate-
rowanie i pełne wyżywienie na jachcie, 
podstawowe szkolenie teoretyczne 
i praktyczne z żeglarstwa, certyfikat 
ukończenia szkolenia żeglarskiego BTA 
KOMPAS, program atrakcji, opłaty por-
towe i koszt paliwa, fotorelacja z obozu, 
ubezpieczenie NNW.
Cena	 nie	 zawiera: Transportu do 
i  z Giżycka, opłat za certyfikaty, do-
datkowych zajęć za dopłatą – płatne 
na miejscu.

DOPŁATY:
 � Międzynarodowy certyfikat ISSA – 

Yacht Crew  – 150 zł
 � Międzynarodowy certyfikat ISSA – 

Inland Skipper – 300 zł
 � Tropicana Aqua Park Gołębiewski – 

50 zł
 � Wake Park Giżycki  – 80 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Adam	Woźnicki
koordynator obozów 
żeglarskich, nurek, 
ratownik, instruktor 
PZŻ, żeglarz

8-dNiOwy rejS szlAkieM wielkich 
jeziOr mazurskich + szKOlenie issa
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wiek: 
14 – 19 lat

ZAKWATEROWANIE 
Jachty kabinowe wysokiej klasy Sasanka 660 Supernova. Miejsce zaokrętowania i wy-
okrętowania: Ruciane-Nida. Na każdym jachcie 4-5 uczestników + sternik-wychowawca.

PROGRAM

Podczas rejsu odwiedzimy najmodniejsze 
porty i przystanie od Rucianego przez Gi-
życko po Węgorzewo. Młodzieżowy rejs 
turystyczny to impreza zarówno dla że-
glarzy-debiutantów, jak i tych z patentami. 
Stawiamy tu przede wszystkim na fajną 
atmosferę, chill, dużo żeglowania i dobrej 
zabawy. Na wysokiej klasy jachtach załogi 
uczą się ich obsługi, działania w zespole i na 
rzecz zespołu, ale przede wszystkim mają 
bliski kontakt z unikatową przyrodą pięknych 
Mazur i moga się cieszyć niczym niezakłó-
conym wypoczynkiem pod żaglami. Będzie 
czas na kąpiele, plażowanie, frisbee i długie 
rozmowy z nowo poznanymi przyjaciółmi.

 � Rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich – 
Jezioro Nidzkie, Mikołajskie, Śniardwy, 
Ryńskie, odwiedzimy najmodniejsze por-
ty i przystanie.

 � Śluzowanie jachtem żaglowym – jak 
działa śluza, jak zachować się w śluzie, 
śluzowanie przez śluzę Guziankę.

 � Gra terenowa w Mamerkach – zabawa 
w poszukiwanie niespodzianki ukrytej 
w poniemieckich bunkrach.

 � Zabawa w parku wodnym Tropikana – 
baseny, jacuzzi, groty solne, sztuczna fala, 
zjeżdżalnie.

 � Warsztaty z ratownictwa wodnego – jak 
pływać pod żaglem, obsługiwać koło 
ratunkowe w wodzie, wiązać węzeł 
ratowniczy.

 � Zwiedzanie twierdzy Boyen w Giżycku.

 � Zwiedzanie Kwatery Głównej Niemiec-
kich Wojsk Lądowych (OKH) ze śluzą na 
Kanale Mazurskim.

 � Regaty o puchar BT Kliwer.
 � Żeglarskie kalambury.
 � Turniej frisbee.
 � Turniej siatkówki plażowej.
 � Żeglarski Wieczór Kapitański przy ogni-
sku.

 � Mazurski Chill: kąpiele, plażowanie, zaba-
wy integracyjne i sportowe.

Program rejsu ma charakter orientacyjny – 
o szczegółowym programie decyduje kie-
rownik obozu, biorąc za każdym razem pod 
uwagę bezpieczeństwo uczestników, atrak-
cyjność imprezy i warunki atmosferyczne.

#żeglArstwo  #chill  #zgRANazałOga  #sportywodne

TERMINY I CENY:

1.	 27.06 – 09.07.2020 2199	zł

2.	 09.07 – 21.07.2020 2199	zł

3.	 21.07 – 02.08.2020 2199	zł

4.	 02.08 – 14.08.2020 2199	zł

5.	 14.08 – 26.08.2020 2199	zł

Cena	 zawiera: Aktywny program 
rejsu, zakwaterowanie na Jachtach ka-
binowych wysokiej klasy Sasanka 660 
Supernova, pełne wyżywienie, opłaty 
portowe i paliwo do jachtów, opiekę 
Kliwer Kadry, ubezpieczenie Signal 
Iduna 5000 zł, podatek VAT.
Cena	nie	zawiera: Transportu, opłat za 
prysznice, WC i ładowanie telefonów 
komórkowych w portach lub na przy-
staniach.

DOPŁATY:
 � Pakiet Ochronny KLIWER – 75 zł
 � Podręcznik szkoleniowy „Żeglarz 

jachtowy” – 50 zł

Organizator:	
Biuro Turystyczne Kliwer – Szkoła Żeglarstwa

MłOdzieżOwy rejS tuRyStyczny
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Położony 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe  z łazienkami. 
Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, boiska sportowe, 
letnie tarasy.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Latarni Morskiej
 � zwiedzanie Chaty Rybackiej 
 � wizyta w stadninie koni
 � wizyta w minizoo 

Warsztaty fotograficzne
 � poradnik robienia dobrych zdjęć
 � ABC fotoreportażu – tropimy gorące lato
 � malowanie światłem pod osłoną nocy 
 � zadania fotograficzne: portret, fotografia 
makro

 � szczypta fotografii tradycyjnej – magicz-
na camera obscura

Fotoplenery
 � nadmorskie spacery z aparatem
 � plenerowa sesja zdjęciowa
 � fotoreportaż przyrodniczy 
 � wieczorne zdjęcia gwieździstego nieba

 � plenery tematyczne: co kryje morze, 
uśmiech lata

 � fotografia krajobrazu – tworzenie waka-
cyjnych pocztówek z wakacji

Zabawa, woda i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � morskie kąpiele

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Morskiej 
Przygody z Pasją będzie pokaz finałowy. 
W naszym scenariuszu pojawią się m.in. 
filmy, prezentacje multimedialne, wystawy 
i wernisaże, recitale, koncerty, show tanecz-
ne, reportaże, etiudy, poczęstunek, pokazy 
mody i spektakle teatralne. Całość zostanie 
wyemitowana na naszym kanale YouTube 
podczas transmisji live.

#fotOrePoRtaż  #sesjazdjęciowa  #PleneR  #PlażOwanie

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Leonardia – 60 zł
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Joanna	
Michalkiewicz
grafik komputerowy, 
instruktor tańca, 
pasjonatka fotografii 
i uśmiechu

MOrska Przygoda z FOtografią
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Położony 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, boiska sportowe, 
letnie tarasy.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Latarni Morskiej
 � zwiedzanie Chaty Rybackiej 
 � wizyta w stadninie koni
 � wizyta w minizoo 

Zajęcia muzyczne
 � ABC początkującego wokalisty, czyli śpie-
wać każdy może

 � zajęcia rytmiczne, żywa orkiestra
 � muzyczne inspiracje, czyli Twoi idole, 
ulubione zespoły i piosenki

 � różne rozgrzewki wokalne
 � muzyczny quiz z nagrodami
 � ćwiczenia kształcące słuch muzyczny
 � kocham śpiewać, czyli przebojowe kara-
oke

 � nauka prawidłowego oddychania i emisji 
głosu

 � prezentacja sceniczna, czyli jak dobrze 
wypaść na scenie i nie dać się tremie

 � śpiew solowy, zbiorowy i z podziałem na 
głosy – obozowe opracowania wybra-
nych piosenek

Zabawa, woda i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � morskie kąpiele

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Morskiej 
Przygody z Pasją będzie pokaz finałowy. 
W naszym scenariuszu pojawią się m.in. 
filmy, prezentacje multimedialne, wystawy 
i wernisaże, recitale, koncerty, show tanecz-
ne, reportaże, etiudy, poczęstunek, pokazy 
mody i spektakle teatralne. Całość zostanie 
wyemitowana na naszym kanale YouTube 
podczas transmisji live.

#woKAl  #rytmiKA  #scena  #muzyczneinSPiracje

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Leonardia – 60 zł
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Karolina	Dudek
studentka produkcji 
teatralnej i organizacji 
widowisk, wokalistka, 
pedagog

MOrska Przygoda ze ŚPieweM
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Położony 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, boiska sportowe, 
letnie tarasy.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Latarni Morskiej
 � zwiedzanie Chaty Rybackiej 
 � wizyta w stadninie koni
 � wizyta w minizoo 

Zajęcia muzyczne z gitarą
 � zajęcia rytmiczne
 � ABC młodego gitarzysty
 � ćwiczenia kształcące słuch muzyczny
 � w krainie akordów – nauka grania utwo-
rów akordami dla początkujących gita-
rzystów

 � prezentacja technik gitarowych, czytanie 
i granie z prostych tabulatur

 � przegląd piosenki turystycznej, czyli 
muzyczne plenery 

Zabawa, woda i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � morskie kąpiele

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Morskiej 
Przygody z Pasją będzie pokaz finałowy. 
W naszym scenariuszu pojawią się m.in. 
filmy, prezentacje multimedialne, wystawy 
i wernisaże, recitale, koncerty, show tanecz-
ne, reportaże, etiudy, poczęstunek, pokazy 
mody i spektakle teatralne. Całość zostanie 
wyemitowana na naszym kanale YouTube 
podczas transmisji live.

#Akordy  #stRuNa  #młOdzigitaRzyści  #PleneRyMuzyczNe

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Leonardia – 60 zł
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Arek	Shredder	
Pokorski
gitarzysta sesyjny, 
kompozytor i realizator 
dźwięku, koordynator 
programowy

MOrska Przygoda z gitarą
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Położony 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, boiska sportowe, 
letnie tarasy.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Latarni Morskiej
 � zwiedzanie Chaty Rybackiej 
 � wizyta w stadninie koni
 � wizyta w minizoo 

Zabawa, woda i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � morskie kąpiele

Zajęcia taneczne*
 � zajęcia rytmiczne i koordynacyjne
 � rozgrzewki taneczne na świeżym powie-
trzu

 � nauka podstawowych kroków, figur 
i układów tańca nowoczesnego (hip-
-hop, jazz)

 � zumbakids, czyli połączenie fitnessu 
z tańcem w formie wesołej i dynamicznej 
zabawy przy muzyce

 � układy choreograficzne do ulubionych 
hitów letnich

 � przygotowanie wakacyjnego happeningu 
tanecznego

 � bitwy taneczne w grupach i solo

*  Zajęcia będą odbywać  się zarówno w sali 
z parkietem i lustrami, jak i w plenerze.

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Morskiej 
Przygody z Pasją będzie pokaz finałowy. 
W naszym scenariuszu pojawią się m.in. 
filmy, prezentacje multimedialne, wystawy 
i wernisaże, recitale, koncerty, show tanecz-
ne, reportaże, etiudy, poczęstunek, pokazy 
mody i spektakle teatralne. Całość zostanie 
wyemitowana na naszym kanale YouTube 
podczas transmisji live.

#zuMbaKids  #hiPhoP  #jazz  #choreografia

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Leonardia – 60 zł
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Bernadetta	Spyra
tancerka i instruktorka 
hip hopu, miłośniczka 
tańca i podróży

MOrska Przygoda z tAńceM
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Położony 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, boiska sportowe, 
letnie tarasy.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Latarni Morskiej
 � zwiedzanie Chaty Rybackiej 
 � wizyta w stadninie koni
 � wizyta w minizoo 

Zajęcia teatralne
 � rozgrzewki teatralne, czyli gry skojarze-
niowe, budowanie zespołu, zadania na 
wyobraźnię

 � praca z tekstem, scenki na podstawie 
zabawnych tekstów literackich

 � emisja głosu i ćwiczenia poprawiające 
dykcję

 � ruch i prezentacja sceniczna
 � elementarne zadania aktorskie
 � elementy pantomimy i scenki improwi-
zowane

Zabawa, woda i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � morskie kąpiele

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Morskiej 
Przygody z Pasją będzie pokaz finałowy. 
W naszym scenariuszu pojawią się m.in. 
filmy, prezentacje multimedialne, wystawy 
i wernisaże, recitale, koncerty, show tanecz-
ne, reportaże, etiudy, poczęstunek, pokazy 
mody i spektakle teatralne. Całość zostanie 
wyemitowana na naszym kanale YouTube 
podczas transmisji live.

#PantoniMa  #ruchSceNiczny  #dyKcja  #iMProWizacje

TERMINY I CENY:

1.	 04.08-15.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Leonardia – 60 zł
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Malwina	Laska
aktorka teatralna 
i filmowa, kocha ludzi, 
scenę i muzykę

MOrska Przygoda z teatreM
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Położony 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, boiska sportowe, 
letnie tarasy.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Latarni Morskiej
 � zwiedzanie Chaty Rybackiej 
 � wizyta w stadninie koni
 � wizyta w minizoo

Zabawa, woda i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � morskie kąpiele

Warsztaty plastyczne
 � ABC sztuk plastycznych
 � zajęcia rysunkowe różnymi technikami 
i narzędziami 

 � tworzenie komiksów i ilustracji do ulu-
bionych książek

 � rzeźby z masy solnej, papier mâché 
i gipsu

 � projektowanie i tworzenie eko-biżuterii 
z drewna, muszelek i piasku

 � DIY czyli osobista galeria rękodzieła 
artystycznego

 � morskie plenery malarskie i rysunkowe 
 � finałowa wystawa najlepszych prac 
wszystkich uczestników 

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Morskiej 
Przygody z Pasją będzie pokaz finałowy. 
W naszym scenariuszu pojawią się m.in. 
filmy, prezentacje multimedialne, wystawy 
i wernisaże, recitale, koncerty, show tanecz-
ne, reportaże, etiudy, poczęstunek, pokazy 
mody i spektakle teatralne. Całość zostanie 
wyemitowana na naszym kanale YouTube 
podczas transmisji live.

#Plastyka  #rysuNek  #zróbtosaM  #malArstwo

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Leonardia – 60 zł
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

MOrska Przygoda ArtyStyczna

Dominika	Wąsik
malarz, grafik, 
ekstrawertyk, 
pasjonatka sztuki 
gotowa zamienić każdy 
dzień na lepszy
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Położony 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, boiska sportowe, 
letnie tarasy.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Latarni Morskiej
 � zwiedzanie Chaty Rybackiej 
 � wizyta w stadninie koni
 � wizyta w minizoo

Zabawa, woda i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � morskie kąpiele

Zajęcia kulinarne
 � ABC młodego kucharza, czyli co trzeba 
wiedzieć o gotowaniu, pieczeniu, dusze-
niu i smażeniu

 � owocowe i warzywne pyszności, czyli 
letnie sałatki i koktajle witaminowe

 � słodki kącik – desery, musy, ciasta i cia-
steczka inspirowane leśnymi przysma-
kami

 � zdrowo jeść – piramida żywności, zasady 
prawidłowo skomponowanej diety

 � tajniki regionalnej kuchni, czyli nadmor-
skie przysmaki 

 � tworzenie książki z ulubionymi przepi-
sami

 � konkurs młodych mistrzów kuchni na 
wesoło

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Morskiej 
Przygody z Pasją będzie pokaz finałowy. 
W naszym scenariuszu pojawią się m.in. 
filmy, prezentacje multimedialne, wystawy 
i wernisaże, recitale, koncerty, show tanecz-
ne, reportaże, etiudy, poczęstunek, pokazy 
mody i spektakle teatralne. Całość zostanie 
wyemitowana na naszym kanale YouTube 
podczas transmisji live.

#iNsPiRAcjekuchenNe  #Przepisy  #mistrzkuchNi  #zdROweOdżywiANie

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Leonardia – 60 zł
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

MOrska Przygoda z gOtowanieM

Gabrysia	Kaczmarek
studentka informatyki, 
pasjonatka muzyki, 
podróży, gier 
planszowych i sztuki 
kulinarnej
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje  2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Świętego Krzyża
 � zwiedzanie okolicznych atrakcji
 � wycieczka do Sandomierza
 � Babyjagowo – zwiedzanie bajkowej wio-
ski, tradycje i legendy związane z Góra-
mi Świętokrzyskimi, Chatka Baby Jagi, 
jaskinia zbója Madeja, animacje i zabawy, 
tunel strachu

 � Piernikowo – lokalne warsztaty pieczenia 
pierników

Warsztaty fotograficzne
 � poradnik robienia dobrych zdjęć
 � ABC fotoreportażu – tropimy gorące lato
 � malowanie światłem pod osłoną nocy 
 � zadania fotograficzne: portret, fotografia 
makro

 � szczypta fotografii tradycyjnej – magicz-
na camera obscura

Fotoplenery
 � górskie spacery z aparatem
 � plenerowa sesja zdjęciowa
 � fotoreportaż przyrodniczy 
 � wieczorne zdjęcia gwieździstego nieba
 � plenery tematyczne: Świętokrzyskie cza-
ruje, kolory lata

 � fotografia krajobrazu – tworzenie waka-
cyjnych pocztówek z wakacji

Zabawa i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � gry planszowe i karciane
 � karaoke i turniej gier na PS3 i PS4

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Wakacji 
z Pasją jest pokaz finałowy.  W naszym sce-
nariuszu pojawią się m.in. filmy, prezentacje 
multimedialne, wystawy i wernisaże, recitale, 
koncerty, show taneczne, reportaże, etiudy, 
poczęstunek, pokazy mody i spektakle te-
atralne. Całość zostanie wyemitowana na 
naszym kanale YouTube podczas transmisji 
live.

#ciemNiA  #zdjęcia  #ujęcia  #górSKiePlenery

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

górSKA PrzygodA z fotograFią

Joanna	
Michalkiewicz
grafik komputerowy, 
instruktor tańca, 
pasjonatka fotografii 
i uśmiechu
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje  2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Świętego Krzyża
 � zwiedzanie okolicznych atrakcji
 � Babyjagowo – zwiedzanie bajkowej wio-
ski, tradycje i legendy związane z Góra-
mi Świętokrzyskimi, Chatka Baby Jagi, 
jaskinia zbója Madeja, animacje i zabawy, 
tunel strachu

 � Piernikowo – lokalne warsztaty pieczenia 
pierników

Zajęcia muzyczne
 � ABC początkującego wokalisty, czyli śpie-
wać każdy może

 � zajęcia rytmiczne, żywa orkiestra
 � muzyczne inspiracje, czyli Twoi idole, 
ulubione zespoły i piosenki

 � różne rozgrzewki wokalne
 � muzyczny quiz z nagrodami
 � ćwiczenia kształcące słuch muzyczny

 � kocham śpiewać, czyli przebojowe kara-
oke

 � nauka prawidłowego oddychania i emisji 
głosu

 � prezentacja sceniczna, czyli jak dobrze 
wypaść na scenie i nie dać się tremie

 � śpiew solowy, zbiorowy i z podziałem na 
głosy – obozowe opracowania wybra-
nych piosenek

Zabawa, woda i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � gry planszowe i karciane
 � karaoke i turniej gier na PS3 i PS4

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Wakacji 
z Pasją jest pokaz finałowy. W naszym sce-
nariuszu pojawią się m.in. filmy, prezentacje 
multimedialne, wystawy i wernisaże, recitale, 
koncerty, show taneczne, reportaże, etiudy, 
poczęstunek, pokazy mody i spektakle te-
atralne. Całość zostanie wyemitowana na 
naszym kanale YouTube podczas transmisji 
live.

#miKroFON  #muzyka  #kaRAoKe  #listaPrzebojów

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

górSKA PrzygodA ze ŚPieweM

Karolina	Dudek
studentka produkcji 
teatralnej i organizacji 
widowisk, wokalistka, 
pedagog
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje  2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Świętego Krzyża
 � zwiedzanie okolicznych atrakcji
 � Babyjagowo – zwiedzanie bajkowej wio-
ski, tradycje i legendy związane z Góra-
mi Świętokrzyskimi, Chatka Baby Jagi, 
jaskinia zbója Madeja, animacje i zabawy, 
tunel strachu

 � Piernikowo – lokalne warsztaty pieczenia 
pierników

Zabawa i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana

 � gry planszowe i karciane
 � karaoke i turniej gier na PS3 i PS4

Zajęcia muzyczne z gitarą
 � zajęcia rytmiczne
 � ABC młodego gitarzysty
 � ćwiczenia kształcące słuch muzyczny
 � w krainie akordów – nauka grania utwo-
rów akordami dla początkujących gita-
rzystów

 � prezentacja technik gitarowych, czytanie 
i granie z prostych tabulatur

 � przegląd piosenki turystycznej, czyli 
muzyczne plenery 

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Wakacji 
z Pasją jest pokaz finałowy. W naszym sce-
nariuszu pojawią się m.in. filmy, prezentacje 
multimedialne, wystawy i wernisaże, recitale, 
koncerty, show taneczne, reportaże, etiudy, 
poczęstunek, pokazy mody i spektakle te-
atralne. Całość zostanie wyemitowana na 
naszym kanale YouTube podczas transmisji 
live.

#górSKiePlenery  #zajęciarytmiczNe  #techNikagitaroWA  #bas

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

górSKA PrzygodA z gitaRą

Arek	Shredder	
Pokorski
gitarzysta sesyjny, 
kompozytor i realizator 
dźwięku, koordynator 
programowy
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje  2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Świętego Krzyża
 � zwiedzanie okolicznych atrakcji
 � Babyjagowo – zwiedzanie bajkowej wio-
ski, tradycje i legendy związane z Góra-
mi Świętokrzyskimi, Chatka Baby Jagi, 
jaskinia zbója Madeja, animacje i zabawy, 
tunel strachu

 � Piernikowo – lokalne warsztaty pieczenia 
pierników

Zabawa i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � dyskoteka przebierana
 � gry planszowe i karciane
 � karaoke i turniej gier na PS3 i PS4

Zajęcia taneczne*
 � zajęcia rytmiczne i koordynacyjne
 � rozgrzewki taneczne na świeżym powie-
trzu

 � nauka podstawowych kroków, figur 
i układów tańca nowoczesnego (hip-hop, 
street dance, jazz)

 � zumbakids, czyli połączenie fitnessu 
z tańcem w formie wesołej i dynamicznej 
zabawy przy muzyce

 � układy choreograficzne do ulubionych 
hitów letnich

 � przygotowanie wakacyjnego happeningu 
tanecznego

 � bitwy taneczne w grupach i solo

*  Zajęcia będą odbywać  się zarówno w sali 
z parkietem i lustrami, jak i w plenerze.

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Wakacji 
z Pasją jest pokaz finałowy. W naszym sce-
nariuszu pojawią się m.in. filmy, prezentacje 
multimedialne, wystawy i wernisaże, recitale, 
koncerty, show taneczne, reportaże, etiudy, 
poczęstunek, pokazy mody i spektakle te-
atralne. Całość zostanie wyemitowana na 
naszym kanale YouTube podczas transmisji 
live.

#kroki  #stReetdance  #haPPeniNg  #youcandance

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 23.07 – 03.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

górSKA PrzygodA z tańceM

Bernadetta	Spyra
tancerka i instruktorka 
hip hopu, miłośniczka 
tańca i podróży
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje  2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Świętego Krzyża
 � zwiedzanie okolicznych atrakcji
 � Babyjagowo – zwiedzanie bajkowej wio-
ski, tradycje i legendy związane z Góra-
mi Świętokrzyskimi, Chatka Baby Jagi, 
jaskinia zbója Madeja, animacje i zabawy, 
tunel strachu

 � Piernikowo – lokalne warsztaty pieczenia 
pierników

Zabawa i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � wieczorne kino przygodowe
 � gry planszowe i karciane
 � karaoke i turniej gier na PS3 i PS4

Zajęcia teatralne
 � rozgrzewki teatralne, czyli gry skojarze-
niowe, budowanie zespołu, zadania na 
wyobraźnię

 � praca z tekstem, scenki na podstawie 
zabawnych tekstów literackich

 � emisja głosu i ćwiczenia poprawiające 
dykcję

 � ruch i prezentacja sceniczna
 � elementarne zadania aktorskie
 � elementy pantomimy i scenki improwi-
zowane

 � kostium i charakteryzacja

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Wakacji 
z Pasją jest pokaz finałowy. W naszym sce-
nariuszu pojawią się m.in. filmy, prezentacje 
multimedialne, wystawy i wernisaże, recitale, 
koncerty, show taneczne, reportaże, etiudy, 
poczęstunek, pokazy mody i spektakle te-
atralne. Całość zostanie wyemitowana na 
naszym kanale YouTube podczas transmisji 
live.

#dyKcja  #graAktOrska  #eMisjagłOSu #scena

TERMINY I CENY:

1.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

górSKA PrzygodA z teAtReM

Malwina	Laska
aktorka teatralna 
i filmowa, kocha ludzi, 
scenę i muzykę
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje  2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania 
integrujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogni-
ska, tropienie po śladach, budowanie 
szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czy-
li nauka posługiwania się kompasem 
i mapą, wyznaczanie kierunków, orien-
tacja w terenie, szkicowanie map terenu 
i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, Capture the 
Flag)

 � wypad do Świętego Krzyża
 � zwiedzanie okolicznych atrakcji
 � Babyjagowo – zwiedzanie bajkowej wio-
ski, tradycje i legendy związane z Góra-
mi Świętokrzyskimi, Chatka Baby Jagi, 
jaskinia zbója Madeja, animacje i zabawy, 
tunel strachu

Zabawa i sport
 � talent show – wieczorny konkurs obozo-
wych talentów

 � olimpiada sportowa 
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � gry planszowe i karciane
 � karaoke i turniej gier na PS3 i PS4

Zajęcia kulinarne
 � ABC młodego kucharza, czyli co trzeba 
wiedzieć o gotowaniu, pieczeniu, dusze-
niu i smażeniu

 � owocowe i warzywne pyszności, czyli 
letnie sałatki i koktajle witaminowe

 � Piernikowo – lokalne warsztaty pieczenia 
pierników

 � słodki kącik – desery, musy, ciasta i cia-
steczka inspirowane leśnymi przysma-
kami

 � zdrowo jeść – piramida żywności, zasady 
prawidłowego komponowania diety

 � tajniki regionalnej kuchni, czyli co się 
dzieje w świętokrzyskich garach 

 � tworzenie książki z ulubionymi przepi-
sami

 � konkurs młodych mistrzów kuchni na 
wesoło

 � przygotowanie poczęstunku na pokaz 
finałowy

Pokaz finałowy. Zwieńczeniem Wakacji 
z Pasją jest pokaz finałowy. W naszym sce-
nariuszu pojawią się m.in. filmy, prezentacje 
multimedialne, wystawy i wernisaże, recitale, 
koncerty, show taneczne, reportaże, etiudy, 
poczęstunek, pokazy mody i spektakle te-
atralne. Całość zostanie wyemitowana na 
naszym kanale YouTube podczas transmisji 
live.

#PyszNości  #kuchNiAregionalna  #wesOłegotoWANie  #KsiĄŻKAkucharSKA

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2299	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

górSKA PrzygodA z gotoWANieM

Gabrysia	Kaczmarek
studentka informatyki, 
pasjonatka muzyki, 
podróży, gier 
planszowych i sztuki 
kulinarnej





interkamp to prestiżowy projekt twórczych obozów 
dla dzieci (7-12 lat) i młodzieży (13-19 lat), którym nie 
brakuje talentu, pasji i otwartości na odkrywania świata. 
Interkampowicze – w niezależnych grupach wiekowych 
i tematycznych – biorą udział w intensywnych warsztatach 
twórczych, prelekcjach, pokazach, eventach artystycznych, 
grach i zabawach. Do dyspozycji Uczestników oddajemy 
bogato wyposażony kompleks sal i pracowni, wysokiej klasy 
sprzęt, a także nasze doświadczenie, fantazję i sprawdzone 
pomysły na interesujący i wartościowy wypoczynek. 

KAdRA Naszą siłą i dumą jest fantastyczna Kadra Instruk-
torów, Animatorów i Pedagogów z PASJĄ. Wśród nich do-
świadczeni muzycy, aktorzy, tancerze, plastycy, fotograficy, 
filmowcy... Ich radość tworzenia, wysokie kompetencje, 
a także metody pracy i pozytywna energia sprawiają, że 
nasi Uczestnicy z sezonu na sezon powracają właśnie na 
obozy Interkamp, by nie tylko rozwijać swoje umiejętności, 
ale i spotkać się z barwną Kadrą Interkampu. 

POkaz FiNaŁowy Wieloletnią tradycją i przede wszyst-
kich zwieńczeniem każdego turnusu jest przegląd efektów 
pracy twórczej poszczególnych obozów. W scenariuszu: 
wystawy, reportaże, filmy, spektakle, taneczne show, 
prezentacje multimedialne, recitale i koncerty. W ostatni 
wieczór - najbardziej aktywnym twórczo Uczestnikom - zo-
stają wręczane nagrody specjalne zwane Interkampkami. Po 
obozie do rodziców i szkół laureatów wyróżnień wysyłane 
są dedykowane listy gratulacyjne.

Co wybierasz: Góry Świętokrzyskie czy morze? 

zApRASzAMy Na NajlePSze POd słOńceM wakacje z PASją!

W najbliższe wakacje Interkamp zaprasza na pierwsze trzy turnusy w nowe miejsce – Góry Świętokrzy-
skie. Nasz ośrodek mieści się na skraju Puszczy Jodłowej, u stóp słynnej Łysej Góry, a zatem czekają 

na uczestników nowe plenery, wycieczki i atrakcje, mnóstwo magicznych inspiracji, ale także sprawdzone 
programy obozów twórczych. Na czwarty turnus zapraszamy natomiast do znanego Wam już Wicia na morskie 
warianty wybranych obozów. Będzie okazja na kolejne wyzwania artystyczne, ale i błogi relaks na gorącym 
piasku i wodne szaleństwo.
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AUTOR PROGRAMU

interkamp

Arek Szreder Pokorski Karolina Dudek Jagienka Zając

gitarzysta sesyjny, kompozytor i realizator 
dźwięku, koordynator

studentka produkcji teatralnej i organizacji 
widowisk, wokalistka, pedagog 

nauczyciel i animator, pasjonatka śpiewu, 
tańca i królików 

Joanna Michalkiewicz Monika Woronicz Weronika Szczepańska

grafik komputerowy, instruktor tańca, 
pasjonatka fotografii i uśmiechu 

studentka Wydziału Sztuki Lalkarskiej 
Akademii Teatralnej w Warszawie 

kierownik, tancerka, pedagog, medyk, mały 
wulkan energii 

Malwina Laska Mariusz Myszka Dominika Wąsik

aktorka teatralna i filmowa, kocha śpiew, 
ludzi i scenę 

inżynier automatyki i robotyki, pasjonat LEGO, 
komputerów i programowania

malarz, grafik, ekstrawertyk, bardzo 
pozytywna pasjonatka sztuki 

Dominik Kras Piotr Jankiewicz Halina Borcz

informatyk, programista, drużynowy 
harcerski, pasjonat kawy i turystyki 

student psychologii, artystyczna dusza, 
zapalony kibic piłki nożnej

absolwentka ASP, miłośniczka grafiki, tańca 
towarzyskiego oraz  podróży  

Małgorzata Pióro Karolina Pietruszka Karol Ochodek

artysta fotografik, pedagog, socjolog, 
arteterapeuta, wykładowca, podróżniczka 

studentka lingwistyki stosowanej, pasjonatka 
Dalekiego Wschodu, k-popu, mangi i anime

gitarzysta, nauczyciel, lubi 
grube książki i długi sen 

Bernadetta Spyra Edyta Wikiera Dawid Stanasiuk

tancerka i instruktorka hip hopu, miłośniczka 
tańca i podróży  

studentka grafiki komputerowej, jej pasją są 
podróże i jaszczurki 

inżynier-robotyk i pedagog, animator, zajmuje 
się improwizacją teatralną 
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Obiekt usytuowany 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe  
z łazienkami. Obiekt proponuje bogatą infrastrukturę: sale warsztatowe, jadalnia , miejsce 
na ognisko, boiska sportowe, letnie tarasy, wi-fi, parking.

PROGRAM

ABC sceny. W programie codzienna dawka 
pojęć, terminów i słownictwa, którym po-
sługują się profesjonalni artyści sceniczni.

Budowanie zespołu. Gry i ćwiczenia te-
am-buildingowe, wzbogacone o pracę 
z wyobraźnią, ciałem, głosem, pomagające 
odnaleźć w sobie odwagę.

Warsztaty teatralne. Czeka nas prawdziwa 
aktorska przygoda, podczas której poznamy 
teatralne rozgrzewki, będziemy improwizo-
wać, przygotowywać krótkie scenki według 
własnych pomysłów oraz poznamy tajniki 
budowania roli i wykorzystania wyobraźni.

Mów pięknie! Nauczysz się, jak poprawnie 
używać swój aparat mowy, w jaki sposób 
go usprawniać, poznasz zabawne „łamań-
ce językowe” i odkryjesz swój naturalny, 
dźwięczny głos.

Warsztaty taneczne. W programie nauka 
wybranych technik, podstawowych kroków 
i figur oraz układów tanecznych, choreo-
grafie znane z kultowych klipów i filmów 
muzycznych.

Śpiewać każdy może. Poznamy zasady śpie-
wania w grupie, spróbujemy zaśpiewać solo, 
na głosy, a capella, z instrumentem i podkła-
dem muzycznym.

Lato talentów. Na młode, przyszłe gwiazdy 
sceny czeka spore wyzwanie – udział w kon-
kursie typu talent show. Już teraz zastanów 
się, co chcesz zaprezentować.

Muzyczne kino. Po intensywnych warszta-
tach warto wspólnie obejrzeć słynne musica-
le, fragmenty niezapomnianych koncertów, 
popisy popstars, najlepsze teledyski czy 
też kultowe filmy muzyczne dla młodszej 
widowni.

Prezentacja sceniczna.  Sztuka autoprezen-
tacji, sposoby walki z tremą, dobór kostiumu 
i fryzury, zasady pracy z mikrofonem, rady 
dotyczące ustawienia się na scenie.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu 
nowej pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#scena  #taniec  #śPiew  #wyobraźnia

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Leonardia – 60 zł
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

interkamp junioR – teatr & 
tANiec & muzyka – wicie

Malwina	Laska
aktorka teatralna 
i filmowa, kocha ludzi, 
scenę i muzykę
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Położony 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, boiska sportowe, 
letnie tarasy.

PROGRAM

Warsztaty rysunkowe. Podstawy tworzenia 
komiksów, kadrowania, stosowania światło-
cienia, doskonalenie różnych technik twór-
czych (kredka, akwarela, flamastry).

Kochamy komiks! Każdy z nas ma swoich 
ulubionych superbohaterów i to o nich bę-
dziemy pisać oraz tworzyć niepowtarzalne 
komiksy.

Manga. W programie mangi o japońskich bo-
haterach, czarodziejkach, robotach, a także 
maratony kultowych anime.

Anime. To określenie japońskiego filmu 
animowanego. Podobnie, jak w przypadku 
mangi, kreska i animacja są bardzo charak-
terystyczne i wyraźnie odróżniają się od in-
nych typów animacji. Nie należy mylić anime 
z „bajką” ani „kreskówką”. Poznaj:

 � shōjo – manga dla dziewcząt (np. Mars 
Sōryō Fuyumi)

 � shōnen – manga dla chłopców (np. Naru-
to Masashi Kishimoto)

 � mahō-shōjo – o dziewczynkach posiada-
jących magiczne moce (np. Czarodziejka 
z Księżyca Naoko Takeuchi)

 � wszelkie gatunki obecne w zachodniej 
kinematografii (fantasy, historyczne itd.)

Wycieczka ulicami Tokio. Poznamy bliżej ży-
cie codzienne mieszkańców kraju kwitnącej 
wiśni. Zobaczymy japońskie street fashion, 
dowiemy się, jak wygląda jadłospis przecięt-
nego Japończyka i jak Japonki dbają o urodę.

Pomysły z mangi i anime rodem. W progra-
mie: wieczorne maratony anime i konkurs 
na najlepszy cosplay, czyli przeistoczenie się 
w wybraną postać z mangi, anime bądź gry 
komputerowej.

Filmy natchnione komiksem. W ramach 
relaksu zobaczymy świetne filmy i anima-
cje, które powstały na podstawie komiksów. 
Z wypiekami na twarzy rozmawiać będziemy 
na temat fenomenu Spider-Mana, Transfor-
mers oraz Twoich ulubionych, o których nam 
opowiesz.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#manga  #rysuNek  #ANime  #kultuRAjaPońska

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Leonardia – 60 zł
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Karolina	Pietruszka
studentka lingwistyki 
stosowanej, pasjonatka 
Dalekiego Wschodu, 
k-popu, mangi i anime

interkamp junioR – koMiks 
& manga & ANime – wicie
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje  2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

ABC sceny. W programie codzienna dawka 
pojęć, terminów i słownictwa, którym po-
sługują się profesjonalni artyści sceniczni.

Budowanie zespołu. Gry i ćwiczenia te-
am-buildingowe, wzbogacone o pracę 
z wyobraźnią, ciałem, głosem, pomagające 
odnaleźć w sobie odwagę.

Warsztaty teatralne. Czeka nas prawdziwa 
aktorska przygoda, podczas której poznamy 
teatralne rozgrzewki, będziemy improwizo-
wać, przygotowywać krótkie scenki według 
własnych pomysłów oraz poznamy tajniki 
budowania roli i wykorzystania wyobraźni.

Mów pięknie! Nauczysz się, jak poprawnie 
używać swój aparat mowy, w jaki sposób 
go usprawniać, poznasz zabawne „łamań-
ce językowe” i odkryjesz swój naturalny, 
dźwięczny głos.

Warsztaty taneczne. W programie nauka 
wybranych technik, podstawowych kroków 
i figur oraz układów tanecznych, choreo-
grafie znane z kultowych klipów i filmów 
muzycznych.

Śpiewać każdy może. Poznaj różne warianty 
rozśpiewek, podstawy emisji głosu, techniki 
prawidłowego oddychania, ćwiczenia ryt-
miczne, kształcące słuch i wiele innych.

Lato talentów. Na młode, przyszłe gwiazdy 
sceny czeka spore wyzwanie – udział w kon-
kursie typu talent show. Już teraz zastanów 
się, co chcesz zaprezentować.

Muzyczne kino. Po intensywnych warszta-
tach warto wspólnie obejrzeć słynne musica-
le, fragmenty niezapomnianych koncertów, 
popisy popstars, najlepsze teledyski czy 
też kultowe filmy muzyczne dla młodszej 
widowni.

Prezentacja sceniczna.  Sztuka autoprezen-
tacji, sposoby walki z tremą, dobór kostiumu 
i fryzury, zasady pracy z mikrofonem, rady 
dotyczące ustawienia się na scenie.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#AktOrstwo  #maliaRtyści  #iMProWizacje  #recytowanie

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07-22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07-03.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

interkamp junioR – teatr & taniec 
& muzyka – jodłOwy dWór

Malwina	Laska
aktorka teatralna 
i filmowa, kocha ludzi, 
scenę i muzykę
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wiek: 
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ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje 2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Warsztaty rysunkowe. Podstawy tworzenia 
komiksów, kadrowania, stosowania światło-
cienia, doskonalenie różnych technik twór-
czych (kredka, akwarela, flamastry).

Kochamy komiks! Każdy z nas ma swoich 
ulubionych superbohaterów i to o nich bę-
dziemy pisać oraz tworzyć niepowtarzalne 
komiksy.

Manga. W programie mangi o japońskich bo-
haterach, czarodziejkach, robotach, a także 
maratony kultowych anime.

Anime. To określenie japońskiego filmu 
animowanego. Podobnie, jak w przypadku 
mangi, kreska i animacja są bardzo charak-
terystyczne i wyraźnie odróżniają się od in-
nych typów animacji. Nie należy mylić anime 
z „bajką” ani „kreskówką”. Poznaj:

 � shōjo – manga dla dziewcząt (np. Mars 
Sōryō Fuyumi)

 � shōnen – manga dla chłopców (np. Naru-
to Masashi Kishimoto)

 � mahō-shōjo – o dziewczynkach posiada-
jących magiczne moce (np. Czarodziejka 
z Księżyca Naoko Takeuchi)

 � wszelkie gatunki obecne w zachodniej 
kinematografii (fantasy, historyczne itd.)

Wycieczka ulicami Tokio. Poznamy bliżej ży-
cie codzienne mieszkańców kraju kwitnącej 
wiśni. Zobaczymy japońskie street fashion, 
dowiemy się, jak wygląda jadłospis przecięt-
nego Japończyka i jak Japonki dbają o urodę.

Pomysły z mangi i anime rodem. W progra-
mie: wieczorne maratony anime i konkurs 
na najlepszy cosplay, czyli przeistoczenie się 
w wybraną postać z mangi, anime bądź gry 
komputerowej.

Filmy natchnione komiksem. Z wypiekami 
na twarzy rozmawiać będziemy na temat 
fenomenu Spider-Mana, Transformers oraz 
Twoich ulubionych, o których nam opowiesz. 

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu 
nowej pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#cosPlay  #koMiksy  #waRsztAty  #sushi

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2399	zł

2.	 23.07 – 03.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

interkamp junioR – koMiks & 
MANgA & ANime – jodłOwy dWór

Karolina	Pietruszka
studentka lingwistyki 
stosowanej, pasjonatka 
Dalekiego Wschodu, 
k-popu, mangi i anime
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje 2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Przygoda z fotografią. Dowiesz się, jak 
sprawnie posługiwać się aparatem cyfro-
wym, ciekawie komponować zdjęcia, co to 
jest złoty podział kadru, ISO oraz „rybie oko”.

Plenery fotograficzne. Nasz ośrodek poło-
żony jest u stóp owianej legendą Łysej Góry, 
która więc będzie okazją na pełne wrażeń 
plenery, wśród malowniczych lasów i tajem-
niczych pejzaży. 

Sesja zdjęciowa – start! Zorganizujemy 
pamiątkowe sesje zdjęciowe dla pozosta-
łych obozów Interkamp Junior. Będzie dużo 
śmiechu, ale też odpowiedzialne wyzwanie.

Wakacyjny fotoreportaż. Niczym praw-
dziwy fotoreporter podglądać będziemy 
życie obozowe bardzo aktywnego twórczo 
Interkampu. Będzie okazja na dokumentację 
fotograficzną zajęć tanecznych, wokalnych, 
filmowych.

Po drugiej stronie aparatu! Uczestnicy 
naszego obozu będą mogli poczuć się jak 
prawdziwi modele. Wspólna sesja zdjęciowa 
w naszym obozowym studiu fotograficznym, 
to nie lada gratka dla każdego młodego ar-
tysty.

DIY – czyli zrób to sam! Stworzymy własną 
kolekcję prezentów handmade, m.in. figurki 

z masy solnej, ramkę lub album na zdjęcia, 
lampiony, pasek do aparatu czy własny 
piórnik.

Plener rysunkowy. Będziemy tworzyć małe 
dzieła sztuki, a z pomocą kredek pastelo-
wych, ołówkowych lub węgla narysujemy 
wakacyjny krajobraz, zachód słońca, zabyt-
kowe budynki, portrety i karykatury.

Fotobudka. Dzięki naszej pomysłowości 
i kreatywności stworzymy coś z niczego, 
a wszystko po to, żeby wykonać śmieszne 
fotki.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � wycieczka do Sandomierza
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#fotOrePoRtaż  #handMade  #diy  #kreAtywNie

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07-22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07-03.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Dominika	Wąsik
malarz, grafik, 
ekstrawertyk, 
pasjonatka sztuki 
gotowa zamienić każdy 
dzień na lepszy

interkamp junioR – 
PlastyKA & fotOgRAfiA
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ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje  2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Roboty! Do dyspozycji Uczestników uwiel-
biane Lego Mindstorms NXT, Lego Mind-
storms Education NXT, Mindstorms EV3 
Home 31313.

Budowanie robotów. Każdy z Was dostanie 
szansę na skonstruowanie własnego robota. 
Już teraz zastanów się, czy Twój robot będzie 
miał cztery ręce, czy będzie poruszał się na 
kółkach, co będzie robił.

Programowanie robotów. Możesz zaprogra-
mować swojego robota w specjalnym języku 
RCX Code. Jest to graficzny, intuicyjny język 
programowania, który decyduje o zachowa-
niu robota i sposobie reagowania na środo-
wisko zewnętrzne.

Druk 3D. Dzięki programowi Tinkercad, 
który pozwala na rysowanie oraz układanie 
konstrukcji z figur geometrycznych, każdy 
z Was będzie mógł stworzyć swój własny, 
niepowtarzalny projekt 3D.

Turnieje gier i szczypta sportu. Obóz to czas 
zabawy, tak więc proponujemy porządną 
dawkę emocji i zdrowej rywalizacji podczas 
turniejów gier sieciowych, na konsolach PS3 
i PS4 oraz absolutny hit – PS VR!

Teraz Scratch. Scratch to wizualny język 
programowania, który umożliwia łatwe two-
rzenie interaktywnych historyjek, animacji, 
gier i muzyki. My wykorzystamy Scratch do 
zrobienia własnych gier komputerowych.

RPG maker. W programie tworzenie plików 
graficznych, dźwiękowych i video, generator 
postaci, systemy skryptowania, tworzenie 
własnych tilesetów, zmiana tła.

Gramy! Warto poznać największe klasyki 
planszówek – do dyspozycji m.in. Monopoly, 
Scrabble, Jungle Speed, warcaby i wiele, 
wiele innych. W pobliskim lesie zagramy 
też w podchody.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu 
nowej pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#drukaRka3d  #robOty  #ProgramoWANie  #legO

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2399	zł

2.	 11.07-22.07.2020 2399	zł

3.	 23.07-03.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Dominik	Kras
informatyk, 
programista, 
drużynowy harcerski, 
pasjonat kawy 
i turystyki

interkamp junioR – gry 
& robOty & koMPutery
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ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje 2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

ABC filmu. Czym zajmuje się reżyser? Kim 
jest scenograf? Co to jest szwenk? W jaki 
sposób montuje się film? Na te i inne pyta-
nia odpowiemy sobie w trakcie warsztatów 
filmowych.

Scenografia i kostiumografia. Stworzymy 
własne przebrania oraz wcielimy się w wy-
myślone przez siebie postaci.

Trochę historii. Dowiemy się, czym jest roto-
skopia, jak były tworzone pierwsze filmy ani-
mowane oraz spróbujemy stworzyć własne 
filmy poklatkowe na podstawie autorskich 
scenariuszy.

Warsztaty aktorskie. Popracujemy nad 
naturalnym wypowiadaniem kwestii oraz 
opanujemy trudną sztukę improwizacji, gdy 
zawiedzie nas pamięć.

Scenariusz? No to tworzymy! Nauczymy się, 
jak napisać dobry i ciekawy scenariusz. Po-
znamy sposób, w jaki komponuje się sceny, 
aby razem zgrywały się w całość.

Sprzęt. Poznamy kulisy planu filmowego, 
budowę i pracę kamery, mikrofonów, a tak-
że zasady doświetlania scen, aby nadać im 
odpowiedni klimat.

Ekipa filmowa. Uczestnicy stworzą zespół, 
który razem będzie realizował film. Przepro-
wadzą casting na konkretne role w swoim 
filmie i postarają się zrealizować swój projekt 
filmowy.

Kamera, poszła, akcja! Wspólnie stworzymy 
krótki film od podstaw. Napiszemy własny 
scenariusz, według którego nakręcimy sceny. 
Wcielimy się w bohaterów filmu odgrywając 
napisane role. Będziemy mogli sprawdzić się 
w roli reżysera, scenarzysty i aktorów.

Wieczorne maratony filmowe. Czekają na 
nas maratony najciekawszych animacji i fil-
mów, a jeśli pogoda dopisze, to także kino 
plenerowe.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � wycieczka do Sandomierza
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu 
nowej pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#ANimacje  #histoRiaFilMów  #scenaRiusz  #rotOSKOpiA

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2399	zł

2.	 23.07-03.08.2020 2399	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Lidia	Mikulska
filmoznawczyni 
i reżyserka teatralna, 
pasjonatka kina 
polskiego i kotów

interkamp junioR – małA 
akadeMiA FilMOwa
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PROGRAM

Fotografia? To nie takie trudne! Fotografia 
nocna, portretowa, krajobrazu i reklamy. 
Ćwiczenia praktyczne pomogą lepiej zrozu-
mieć różne zasady i cenne patenty na dobrą 
fotografię.

Kompozycja zdjęć. W programie także 
zagadnienia związane z symetrią i asyme-
trią, ćwiczenia w kompozycji zamkniętej 
i otwartej.

Techniczne aspekty fotografii. Uczestnicy 
poznają techniczne podstawy wykonywa-
nia zdjęć oraz nauczą się doskonale władać 
aparatem cyfrowym i analogowym.

Plenery fotograficzne. Uczestnicy wezmą 
udział w kilku tematycznych plenerach noc-
nych i dziennych.

Fotoreportaż. Uczestnicy spróbują doskona-
lić swoje umiejętności, realizując m.in. foto-
reportaże przyrodnicze i sportowe, a także 
opowiadające o twórczych działaniach obo-
zów Interkamp.

Blogosfera. Młodzi fotografowie będą mogli 
stworzyć swój obozowy blog tematyczny. 
Nauczą się podstaw skutecznego prowadze-
nia swojej strony oraz promocji i kreowania 
wizerunku w social media.

DIY – zrób to sam. Wystarczy pomysł, kilka 
drobiazgów i zaczynamy tworzyć gadżety 
przydatne przy fotografowaniu. 

Studio fotograficzne. Do dyspozycji Uczest-
ników oddajemy studio fotograficzne, które 
posłuży do wykonania kilku tematycznych 
sesji zdjęciowych.

Komputerowa edycja zdjęć. W programie: 
przygotowywanie zdjęć do laboratorium 
cyfrowego, obsługa najpopularniejszych 
programów fotograficznych i edytorskich, 
wybór filtrów w aplikacjach, profesjonalna 
oprawa zdjęć, drukowanie na papierze fo-
tograficznym.

Projekty fotograficzne. Chcesz stworzyć za-
bawną animację poklatkową? Masz pomysł 
na fotoreportaż z turnieju siatkówki plażo-
wej? Czeka Cię dużo pracy przed pokazem 
finałowym.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#PoRtret  #kadr  #koMPozycjA  #PleneRy

TERMINY I CENY:

1.	 04.08-15.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Gosia	Pióro
artysta fotografik, 
pedagog, socjolog, 
arteterapeuta, 
wykładowca, 
podróżniczka

obóz FOtograficzNy – wicie
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 19 lat

ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Położony 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, boiska sportowe, 
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PROGRAM

Warsztat gitarzysty. Na obozie codziennie 
dostaniesz cenne lekcje, rozwiniesz swoje 
umiejętności, poćwiczysz ciekawe techniki 
i wybrane utwory, a także podstawy impro-
wizacji gitarowej. Nauczymy Cię również 
wykorzystywać różne akcesoria takie, jak: 
kapodaster, kamerton czy efekty gitarowe.

Kształcenie słuchu. W programie elementy 
muzyczne (melodia, harmonia, rytm, dynami-
ka, forma i barwa dźwięku), interwały, skale, 
akordy, gamy, półtony, ćwiczenia z metrono-
mem, dyktanda melodyczne oraz rytmiczne.

Plenery gitarowe. Z gitarą będziemy wędro-
wać na deptaki i nadmorskie plaże. Od czasu 
do czasu damy też minikoncerty, bo nie ma 
nic lepszego od oklasków przypadkowej pu-
bliczności, która kocha muzykę tak jak my.

Techniki gitarowe. W podstawie programo-
wej znajdują się: gra akordowa, dla bardziej 
zaawansowanych slide, tapping i fingering. 
Dowiesz się również, jak doskonalić solówki 
i co to jest kostkowanie.

Nauka gry akordowej. Uczestnicy poznają 
kanon piosenki turystycznej: nauczą się nie-
śmiertelnych hitów przydatnych do rozrusza-
nia każdego ogniska i wraz z Uczestnikami 
Obozu Wokalnego stworzą nowe aranżacje 
znanych piosenek.

Jam session i koncerty plenerowe. Na wie-
czornym jam session emocje sięgną zenitu 
podczas wspólnego grania obowiązkowej 
listy standardów gitarowych, jak i w trakcie 
muzycznych improwizacji.

Historia muzyki rozrywkowej. Uczestnicy 
obejrzą m.in. fragmenty znanych koncertów 
oraz popisy takich gwiazd jak Jimmy Hendrix, 
Slash, Eric Clapton czy Steve Vai.

Zespół. Gitarzyści współpracować będą 
z Obozem Wokalnym oraz Rockowym. Sporo 
czasu poświęcimy próbom stworzenia no-
wych aranżacji znanych utworów i autorskim 
projektom muzycznym unplugged.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#iMProWizacje  #minikoncerty  #graAkordowa  #jaMsession

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Karol	Ochodek
gitarzysta, muzyk, 
pedagog, lubi grube 
książki i długi sen

obóz gitaroWy – wicie
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wiek: 
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ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Położony 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. 
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PROGRAM

Kształcenie słuchu. W programie elementy 
muzyczne (melodia, harmonia, rytm, dyna-
mika, forma i barwa dźwięku), dyktanda me-
lodyczne oraz rytmiczne, podstawy zapisu 
nutowego.

Emisja głosu. Podczas warsztatów nasi 
Uczestnicy opanują prawidłową technikę 
emisji głosu, oddychania oraz nauczą się 
sposobów dbania o swój głos.

Dykcja. Będziemy mogli skupić się na do-
skonaleniu umiejętności synchronizowania 
pauz oddechowych z tekstem, poprawną 
artykulacją i akcentowaniem.

Wokal indywidualny i zespołowy. W pro-
gramie: nauka śpiewania na głosy, a capella, 
z instrumentem oraz z podkładem muzycz-
nym.

Studium musicalu. Zajęcia taneczne i ak-
torskie, dzięki którym będziesz w stanie 
swobodnie połączyć ekspresję ruchową 
z wokalną.

Muzyczne plenery. Wraz z innymi obozami 
spróbujemy wspólnej przygody ćwicząc, 
tworząc i dając minikoncerty plenerowe. 
Plaża, nadmorski deptak, park... te miejsca 
czekają na nas!

Style muzyczne. Pop, soul, jazz, rock, hip 
hop, country, funky, blues, poezja śpiewa-
na, gospel, piosenka aktorska – warto lepiej 
poznać każdy styl i różne techniki śpiewu.

Improwizacja – a co to takiego? Nauczymy 
się podstaw improwizacji, posłuchamy cie-
kawych wokaliz i improwizacji instrumental-
nych, a na koniec stworzymy coś swojego.

Studio nagrań. Zapoznasz się z obsługą 
prostych programów do obróbki dźwięku, 
dowiesz się, jak prawidłowo pracować z mi-
krofonem i jak przygotować profesjonalne 
podkłady muzyczne.

Prezentacja sceniczna. W programie: sztu-
ka autoprezentacji, sposoby walki z tremą, 
porady dotyczące makijażu scenicznego, 
zasady pracy z mikrofonem, poprawne usta-
wienie na scenie (wobec partnera, światła, 
widowni).

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#eMisjagłOSu  #woKAl  #dźwięk  #nuty

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz WOkalNy – wicie

Karolina	Dudek
studentka produkcji 
teatralnej i organizacji 
widowisk, wokalistka, 
pedagog
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PROGRAM

Sztuki plastyczne. Podstawowe pojęcia 
związane z rysunkiem i malarstwem, a także 
rzeźbą i grafiką. W programie podstawowe 
elementy kompozycji plastycznej, ćwiczenia 
z geometrii wykreślnej i perspektywy.

Techniki rysunkowe. Rozpocznij przygodę 
z rysunkiem od tych najbardziej znanych 
i najprostszych technik jak rysunek kontu-
rowy, czy też szkic światłocieniowy. Dalsze 
ćwiczenia będą prowokowały do odkrycia 
własnej kreski i narzędzia. W programie 
m.in. studium martwej natury, postaci ludz-
kiej, portret.

Studium architektury. W ramach pleneru 
wybierzemy się na całodzienną wycieczkę 
do Darłowa, gdzie skupimy się rysowaniu 
zabytkowej architektury.

Techniki malarskie. Uczestnicy dowiedzą 
się, w jaki sposób samodzielnie przygotować 
farby i podobrazia, jak pokrywać i utrwalać 
obrazy w trakcie i po ukończeniu pracy nad 
nimi.

A może nad morze? Fantastyczne plenery, 
kameralna miejscowość i nadmorskie krajo-
brazy. Wspólnie zajrzymy na pobliską plażę, 
poszukamy magicznych zaułków, urządzimy 
plenery na łonie natury.

Przygoda z historią sztuki. Na jeden dzień 
wejdź w rolę ulubionego artysty: poznaj jego 
biografię, przebieg kariery artystycznej, a po-
tem stwórz nowe dzieła sztuki, inspirowane 
znanym już Ci stylem. 

Tworzenie ilustracji. Proponujemy warsztaty 
tworzenia ilustracji do ulubionych książek, 
wierszy, tekstów piosenek.

Działania artystyczne. Cykl zajęć prezen-
tujących inne formy twórczości plastycznej. 
Spróbuj swoich sił np. w happeningach pla-
stycznych, tworząc action painting, gipsowe 
maski, murale czy też niezwykłe dekoracje 
i elementy scenografii.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#koMPozycjeplAStyczne  #byćArtyStą  #foRmaMAlarSKA  #Pędzel

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz MAlarSKO-RySunkowy – wicie

Dominika	Wąsik
malarz, grafik, 
ekstrawertyk, 
pasjonatka sztuki 
gotowa zamienić każdy 
dzień na lepszy
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PROGRAM

Budowanie zespołu. Wstępne zajęcia inte-
gracyjne, mające na celu zbudowanie zaufa-
nia w zespole teatralnym i lepszego poznania 
potencjalnego partnera scenicznego.

Praca z głosem.  Warsztaty z emisji to nauka 
prawidłowego oddychania, kontrolowania 
głosu, jego brzmienia i głośności.

Elementarne zadania aktorskie. Będziemy 
tworzyć krótkie etiudy: solowe, w parach, 
w większych grupach według własnych za-
łożeń i pomysłów.

Praca z tekstem. Warsztaty skupione na 
znaczeniu słowa w pracy aktora, dotyczyć 
będą pracy nad tekstem literackim pisanym 
prozą i wierszem, interpretacją analizowa-
nego tekstu.

Ruch. Poznamy zasady poruszania się na 
scenie, podstawy plastyki ruchu i pantomi-
my. W etiudach bez użycia słów nauczymy 
się świadomie używać ciała na scenie. 

Zapraszamy przed kamerę! Spróbujemy 
swoich sił aktorskich przed obiektywem 
i zobaczymy, jak wyglądamy na szklanym 
ekranie.

Improwizacje aktorskie. W programie 
gry improwizacyjne w parach lub grupach, 

tworzenie improwizowanych etiud z kilkoma 
założeniami, improwizowanie na wesoło.

Nie tylko aktor. Entuzjaści sztuki teatralnej 
koniecznie powinni zapoznać się z istotnym 
pojęciem scenografii teatralnej, doborem 
kostiumów i charakteryzacji, rolą światła 
w spektaklu.

Teatr w przestrzeni publicznej. Nie zabrak-
nie ciekawych okazji do teatralnych pro-
wokacji! Dobra zabawa, test odwagi i smak 
teatru ulicznego.

Planeta TEATR. Uczestnicy dowiedzą się 
kilku ciekawostek o najnowszych trendach 
we współczesnym teatrze, spektaklach i re-
żyserach, których nie wypada nie znać.

Premiera. Kilka ostatnich dni obozu poświę-
cimy na przygotowanie krótkiego spektaklu, 
podczas którego nasz zespół teatralny zapre-
zentuje swoje umiejętności aktorskie.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#waRsztAtyAktOrskie  #budOwanieroli  #sceniczNewyzwania  #spektakle

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Monika	Woronicz
studentka Wydziału 
Sztuki Lalkarskiej 
Akademii Teatralnej 
w Warszawie

obóz aktorSKi – wicie
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PROGRAM

Na start. Proponujemy różne warianty roz-
grzewek, ćwiczenia wyrabiające elastyczność 
i gibkość przez rozciąganie poszczególnych 
grup mięśni i ścięgien.

Taniec nowoczesny. W programie: nauka 
podstawowych kroków, figur, układy i cho-
reografie znane z filmów tanecznych i te-
ledysków.

Taniec jazzowy. Uczy koordynacji rucho-
wej, precyzji i kontroli nad własnym ciałem. 
W programie także: lyrical jazz, street jazz, 
burleska.

Street dance. Wszyscy doskonale znają 
uliczne bitwy taneczne, gdzie grupy tance-
rzy „walczą” na efektowne choreografie. I my 
damy się porwać temu szaleństwu tańcząc 
na ulicach i nadmorskim deptaku.

Zumba. Wciąż bije rekordy popularności na 
całym świecie! Zawiera kroki takich tańców 
jak salsa, rumba, twist, cumbia, reggaeton, 
merengue, flamenco, samba, taniec brzu-
cha, cha-cha.

Choreografia. Dowiesz się, jak unikać pod-
stawowych błędów choreograficznych, 
jak przygotować interesującą kompozycję 
taneczną oraz podkreślić ją odpowiednią 
muzyką, strojami i rekwizytami.

Improwizacja taneczna. W trakcie wieczor-
nych zajęć z improwizacji tanecznej posta-
ramy się przełamać wewnętrzne bariery. 
Inspiracji poszukamy w muzyce.

Charakteryzacja i kostiumy. Na zajęciach 
poznamy tajniki makijażu scenicznego i do-
boru kostiumów. Jaki makijaż zrobić, aby był 
widoczny? Jak kostiumy wpływają na całość 
naszego występu?

Prezentacja sceniczna. Sztuka autoprezen-
tacji, sposoby walki z tremą, rady dotyczące 
ustawienia się na scenie, elementy warsztatu 
aktorskiego.

Taneczne kino. Uczestnicy oglądać będą po-
kazy formacji tanecznych, spektakle teatrów 
tańca oraz filmy z tańcem w tle, na podsta-
wie których analizowane będą: techniki 
taneczne, wykorzystane style, kompozycja 
choreografii.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#eksPresjaruchoWA  #ruchciAłA  #rytm  #eMocje

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Anna	Mikuła
tancerka, aktorka, 
kocha hummus 
i flamenco

obóz tANeczny – wicie
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 19 lat

ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Położony 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, boiska sportowe, 
letnie tarasy.

PROGRAM

Handmade w pigułce. Codziennie poznawać 
będziesz cenne umiejętności, które pozwo-
lą Ci własnoręcznie wyczarować przeróżne 
cudeńka z tkanin, filcu, szkła, drewna, gliny, 
papieru czy też metalu.

Scrapbooking. Każdy z Uczestników będzie 
miał okazję przygotować fantazyjny album 
na osobistą galerię najpiękniejszych wspo-
mnień z obozu.

Decoupage. Podczas zajęć Uczestnicy po-
znają historię decoupage’u i różne sposoby 
jego zastosowania. Następnie zdobytą wie-
dzę wykorzystają do stworzenia własnych 
dzieł takich jak biżuteria czy zdobienie 
naczyń.

Eko styl. Ochrona środowiska, segregacja 
śmieci, recykling, oszczędzanie energii, po-
wrót do korzystania z dobrodziejstw natury. 
Współczesny świat wymaga troski – pomóż-
my mu naszą fantazją!

Filc. Jako materiał zdobniczy i surowiec do 
ekskluzywnych dodatków i biżuterii (np. 
naszyjniki z kulek filcowych) powrócił do 
łask w nowoczesnym wydaniu. Na obozie 
poświęcimy czas na wykonanie urokliwych 
piórników, elementów biżuterii i maskotek.

No to szyjemy! Ten blok poświęcimy na 
naukę podstaw szycia na maszynie. Stwo-
rzymy własne projekty, które po krótkim 
instruktażu będziemy mogli samodzielnie 
wykonać i uszyć.

Galeria rękodzieła. Na koniec obozu każdy 
Uczestnik będzie miał za zadanie przygoto-
wać własną galerię, w której zaprezentuje 
w nietypowy sposób ciekawe propozycje 
własnoręcznie robionych przedmiotów, 
ozdób czy dodatków.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#handMade  #ProjeKtyautorSKie  #recykliNg  #rzemiosłO

TERMINY I CENY:

1.	 04.08 – 15.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Halina	Borcz
absolwentka ASP, 
miłośniczka grafiki, 
tańca towarzyskiego 
oraz  podróży

obóz diy – wicie
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 19 lat

ZAKWATEROWANIE www.mojadiuna.pl/diuna-wicie
OW Diuna w Wiciu. Położony 200 m od morza. Pokoje 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. 
Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, boiska sportowe, 
letnie tarasy.

PROGRAM

Budowanie zespołu. Wstępne zajęcia inte-
gracyjne, mające na celu zbudowanie zaufa-
nia w zespole artystycznym i lepsze poznanie 
potencjalnego partnera scenicznego.

Warsztaty taneczne. W programie: różne 
warianty rozgrzewek, zajęcia rytmiczno – ko-
ordynacyjne, taniec jazzowy i współczesny, 
improwizacja. Uczestnicy nauczą się tego, 
jak kreować postaci sceniczne poprzez ruch 
i wyobraźnię. 

Zajęcia wokalne. Podczas tych zajęć poka-
żemy Ci jak panować nad głosem i operować 
różnymi technikami śpiewu. W programie 
m.in. kształcenie słuchu, emisja i imposta-
cja głosu, piosenka aktorska, śpiew solowy 
i zespołowy.

Zajęcia aktorskie. W programie: elementar-
ne zadania aktorskie, rozgrzewki dykcyjne, 
interpretacja tekstów, ćwiczenie pamięci 
emocjonalnej, budowanie postaci.

Ruch sceniczny. Warsztaty obejmować będą 
pracę nad różnymi sposobami poruszania się 
na scenie, w zależności od tematyki i atmos-
fery występu, postaci, estetyki. 

Prezentacja sceniczna. Sztuka autoprezen-
tacji, sposoby walki z tremą, dobór kostiumu 
i makijażu scenicznego, zasady pracy z mi-
krofonem, rady dotyczące ustawienia się na 
scenie (wobec partnera, światła, widowni).

Akademia musicalu. Blok zajęć poświęcony 
teorii musicalu, historii muzyki rozrywkowej 
oraz konstrukcji i gatunkom musicalu.

Produkcja musicalu. Uczestnicy poznają se-
krety pracy w teatrze muzycznym od strony 
organizacyjnej i „zakulisowej”.   

Plenery artystyczne. Będziemy działać, 
inspirując się przeróżnymi plenerami:  
z ćwiczeniami wokalnymi wyjdziemy do 
lasu, zadania aktorskie będziemy realizować 
w bezpośrednim kontakcie z przypadkowym 
plażowiczem, a poznane choreografie zatań-
czymy na nadmorskich deptaku.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#moWAciAłA  #spektaklMuzyczny  #muzyka  #taniec

TERMINY I CENY:

1.	 04.08-15.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rejs statkiem – 60 zł 
 � Aquapark Panorama Morska 

w Jarosławcu – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz MuSicalOwy – wicie

Malwina	Laska
aktorka teatralna 
i filmowa, kocha ludzi, 
scenę i muzykę
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13– 19 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje  2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Kamera bez tajemnic. Uczestnicy dowiedzą 
się, jakich błędów unikać i jak osiągnąć za-
mierzony efekt maksymalnie wykorzystując 
możliwości sprzętu.

Praca reżysera. Omówimy zakres obo-
wiązków, charakterystykę i predyspozycje 
do zawodu. W programie ponadto: praca 
z aktorem, współpraca z operatorem, sce-
narzystą, realizacja własnego scenariusza.

Warsztaty filmoznawcze. Krótka historia 
filmu – przegląd klasyki, czyli hity kinema-
tografii światowej, których nie wypada nie 
znać, a także wybór wartych obejrzenia fil-
mów dokumentalnych, połączone z panelem 
dyskusyjnym oraz warsztatami krytycznymi.

Scenariusz. Tworzenie scenariuszy według 
gatunków, zasady poprawnej kompozycji 
scen, przykłady błędnych scenariuszy, ana-
liza adaptacji filmowych dzieła literackiego.

Casting. Aby film został zrealizowany jak 
najbardziej profesjonalnie, przeprowadzimy 
casting wśród Uczestników naszych obozów.

Montaż. Nasi Uczestnicy – korzystając z pro-
gramów takich, jak Adobe Premiere Pro czy 
Final Cut Express – w pracowni kompute-
rowej uczyć się będą montażu materiałów 
filmowych, dołączania napisów, dźwięku 
i grafiki.

Ekipa filmowa. Uczestnicy tworzą zespół, 
w którym mogą sprawdzić się zarówno 
w roli operatora, jak i montażysty, realizatora 
dźwięku czy też aktora.

Etapy procesu realizacji filmów na pokaz 
finałowy:

 � I etap – preprodukcja filmu – pisanie 
scenariuszy, scenopisów; casting, wybór 
scenerii.

 � II etap – realizacja filmu – praca ze 
sprzętem.

 � III etap – postprodukcja – montaż mate-
riału filmowego.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#kinO  #montoWANiefilMu  #scenaRiusz  #reżySeroWANie

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2599	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2599	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz FilMOwy

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 19 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje 2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Program muzyczny. Uczestnicy zostaną 
podzieleni na sekcje warsztatów instru-
mentalnych i grupy zaawansowania, gdzie 
doskonalić będą swoje umiejętności.

Dobrze słyszeć. W programie: elementy 
muzyczne, interwały, skale, akordy, gamy, 
półtony czy ćwiczenia z metronomem.

Warsztaty instrumentalne i sprzętowe. 
W małych grupach pomożemy rozwinąć 
Twoje indywidualne umiejętności gry na 
gitarze, perkusji, bądź innym instrumencie.

Techniki gitarowe. Gra akordowa, slide, 
vibrato, tapping, fingering. Dowiesz się, jak 
efektywnie ćwiczyć solówki i grać skompli-
kowane akordy.

Warsztaty perkusyjne. Zajęcia na padach 
oraz zestawach perkusyjnych, ćwiczenia na 
werbel, ride, hi-hat, prawidłowe trzymanie 
pałeczek, praca rąk, liczenie, tempo.

Tworzenie zespołu. Gdzie szukać ekipy do 
zespołu? Nasi instruktorzy – koncertujący 
na co dzień muzycy – opowiedzą o ważnych 
aspektach w tworzeniu i karierze zespołów 
rockowych.

Jam session & plener. Emocje sięgną zenitu 
zarówno podczas zabawy przy opracowa-
nym wcześniej repertuarze jamowym, jak 
i podczas muzycznych improwizacji.

Historia muzyki rozrywkowej. Wspólnie 
zobaczmy fragmenty kultowych koncertów, 
teledyski, a także dotknijmy historii rocka 
od Pink Floyd, przez Nirvanę, Red Hot Chilli 
Peppers i Comę. 

Band. Stworzymy zespół, w którym Uczest-
nicy napiszą i zagrają własny materiał mu-
zyczny, wymyślą dla siebie nazwę i swój 
indywidualny styl.

Homerecording. Dowiemy się, jaki sprzęt 
wybrać, jakich programów muzycznych 
używać i jak przygotować pomieszczenie, 
aby nagranie wykonane w domu brzmiało 
jak z profesjonalnego studia nagrań.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � Rock style & chillroom
 � morskie kąpiele
 � górskie wycieczki
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#rockandroll  #rePertuaR  #rytm  #dynAMika

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2599	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2599	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz ROcKOwy

Arek	Shredder	
Pokorski
gitarzysta sesyjny, 
kompozytor i realizator 
dźwięku, koordynator 
programowy
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 19 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje 2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Fotografia? To nie takie trudne! W propo-
zycjach: fotografia nocna, portretowa, kra-
jobrazu i reklamy. 

Kompozycja zdjęć. Zaczynamy od wiedzy, 
którą każdy musi posiadać, czyli jak prawi-
dłowo komponować kadr, w jakim planie 
umieścić fotografowany obiekt, co to jest 
złoty podział kadru.

Techniczne aspekty fotografii. Uczestnicy 
poznają techniczne podstawy wykonywa-
nia zdjęć oraz nauczą się doskonale władać 
aparatem cyfrowym i analogowym.

Plenery fotograficzne. Uczestnicy wezmą 
udział w kilku tematycznych plenerach noc-
nych i dziennych.

Fotoreportaż. Uczestnicy spróbują dosko-
nalić swoje umiejętności, realizując m.in. 
fotoreportaże przyrodnicze i sportowe.

Blogosfera. Młodzi fotografowie stworzą 
swój obozowy blog tematyczny. Nauczą się 
podstaw skutecznego prowadzenia swojej 
strony oraz promocji i kreowania wizerunku 
w social media. 

Studio fotograficzne. Do dyspozycji Uczest-
ników oddajemy studio fotograficzne, które 
posłuży do wykonania kilku tematycznych 
sesji zdjęciowych.

Komputerowa edycja zdjęć. W programie: 
przygotowywanie zdjęć do laboratorium 
cyfrowego, obsługa najpopularniejszych 
programów fotograficznych i edytorskich.

Projekty fotograficzne. Chcesz stworzyć za-
bawną animację poklatkową? Masz pomysł 
na fotoreportaż z turnieju siatkówki plażo-
wej? Czeka Cię dużo pracy przed pokazem 
finałowym.

Elementy fotografii tradycyjnej: 

Ciemnia fotograficzna. Każdy Uczestnik 
będzie miał szansę wywołać samodzielnie 
czarno-białe zdjęcia.

Królowa fotografia. Historia fotografii analo-
gowej, camera obscura, eksperymenty z fo-
tografią otworkową, analiza stylów fotografii.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � wycieczka do Sandomierza
 � górskie wędrówki: Klasztor Świętego 
Krzyża, Łysa Góra

 � DIY – zrób to sam
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#kadr  #techNika  #rejeStroWANieobrazu  #fotOrePoRtaż

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2599	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2599	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Małgorzata	Pióro
artysta fotografik, 
pedagog, socjolog, 
arteterapeuta, 
wykładowca, 
podróżniczka.

obóz FOtograficzNy – 
jOdłOwy dWór
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
12 – 19 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje 2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Warsztat gitarzysty. Czym się różni gitara 
klasyczna od akustycznej? Jak założyć struny 
i nastroić instrument? Na obozie codziennie 
dostaniesz cenne lekcje, rozwiniesz swoje 
umiejętności, poćwiczysz ciekawe techniki 
i wybrane utwory, a także podstawy impro-
wizacji gitarowej.

Kształcenie słuchu. W programie elementy 
muzyczne, interwały, skale, akordy, gamy, 
półtony, ćwiczenia z metronomem, dyktanda 
melodyczne oraz rytmiczne.

Plenery gitarowe. Z gitarą będziemy wę-
drować na deptaki i nadmorskie plaże. Od 
czasu do czasu damy też minikoncerty, bo 
nie ma nic lepszego od oklasków przypad-
kowej publiczności.

Techniki gitarowe. W podstawie programo-
wej znajdują się: gra akordowa, dla bardziej 
zaawansowanych slide, tapping i fingering. 
Dowiesz się również, jak doskonalić solówki 
i co to jest kostkowanie.

Nauka gry akordowej. Uczestnicy pozna-
ją kanon piosenki turystycznej: nauczą się 
nieśmiertelnych hitów przydatnych do roz-
ruszania każdego ogniska i stworzą nowe 
aranżacje znanych piosenek.

 

Jam session i koncerty plenerowe. Na wie-
czornym jam session emocje sięgną zenitu 
podczas wspólnego grania obowiązkowej 
listy standardów gitarowych, jak i w trakcie 
muzycznych improwizacji.

Historia muzyki rozrywkowej. Uczestnicy 
obejrzą m.in. fragmenty znanych koncertów 
oraz popisy takich gwiazd jak Jimmy Hendrix, 
Slash, Eric Clapton czy Steve Vai.

Zespół. Gitarzyści współpracować będą 
z Obozem Wokalnym oraz Rockowym. Sporo 
czasu poświęcimy próbom stworzenia no-
wych aranżacji znanych utworów i autorskim 
projektom muzycznym unplugged.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#blueS  #PleneRy  #jaMsession  #AranżAcjApiOSeneK

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2599	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2599	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz gitaroWy – jodłOwy dWór

Karol	Ochodek
gitarzysta, muzyk, 
pedagog, lubi grube 
książki i długi sen
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ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje 2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Kształcenie słuchu. W programie elementy 
muzyczne (melodia, harmonia, rytm, dyna-
mika, forma i barwa dźwięku), dyktanda me-
lodyczne oraz rytmiczne, podstawy zapisu 
nutowego.

Emisja głosu. Podczas warsztatów nasi 
Uczestnicy opanują prawidłową technikę 
emisji głosu, oddychania oraz nauczą się 
sposobów dbania o swój głos.

Dykcja. W tym bloku także zabawne „łamań-
ce językowe” oraz indywidualne konsultacje 
z instruktorem.

Wokal indywidualny i zespołowy. W pro-
gramie: nauka śpiewania na głosy, a capella, 
z instrumentem oraz z podkładem muzycz-
nym.

Studium musicalu. Zajęcia taneczne i ak-
torskie, dzięki którym będziesz w stanie 
swobodnie połączyć ekspresję ruchową 
z wokalną.

Muzyczne plenery. Wraz z innymi obozami 
spróbujemy wspólnej przygody ćwicząc, 
tworząc i dając minikoncerty plenerowe.

Style muzyczne. Pop, soul, jazz, rock, hip 
hop, country, funky, blues, poezja śpiewa-
na, gospel, piosenka aktorska – warto lepiej 
poznać każdy styl i różne techniki śpiewu.

Improwizacja – a co to takiego? Nauczymy 
się podstaw improwizacji, posłuchamy cie-
kawych wokaliz i improwizacji instrumental-
nych, a na koniec stworzymy coś swojego, 
niepowtarzalnego i bardzo muzykalnego.

Studio nagrań. Zapoznasz się z obsługą 
prostych programów do obróbki dźwięku, 
dowiesz się, jak prawidłowo pracować z mi-
krofonem i jak przygotować profesjonalne 
podkłady muzyczne.

Prezentacja sceniczna. W programie: sztuka 
autoprezentacji, sposoby walki z tremą, pora-
dy dotyczące makijażu scenicznego, zasady 
pracy z mikrofonem, poprawne ustawienie 
na scenie.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#eMisjagłOSu  #dyKcja  #melOdiA  #rytm

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2599	zł

2.	 11.07-22.07.2020 2599	zł

3.	 23.07-03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz WOkalNy – jodłOwy dWór

Karolina	Dudek
studentka produkcji 
teatralnej i organizacji 
widowisk, wokalistka, 
pedagog
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wiek: 
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ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje 2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Sztuki plastyczne. Podstawowe pojęcia 
związane z rysunkiem i malarstwem, a także 
rzeźbą i grafiką. Poznaj specyfikę każdej dzie-
dziny, narzędzia, charakterystyczne dzieła 
i ich twórców.

Techniki rysunkowe. Rozpocznij przygodę 
z rysunkiem od tych najbardziej znanych 
i najprostszych technik jak rysunek kontu-
rowy, czy też szkic światłocieniowy. W pro-
gramie m.in. studium martwej natury, postaci 
ludzkiej, portret.

Techniki malarskie. Uczestnicy dowiedzą 
się, w jaki sposób samodzielnie przygotować 
farby i podobrazia, jak pokrywać i utrwalać 
obrazy w trakcie i po ukończeniu pracy nad 
nimi.

Przygoda z historią sztuki. Na jeden dzień 
wejdź w rolę ulubionego artysty: poznaj jego 
biografię, przebieg kariery artystycznej, a po-
tem stwórz nowe dzieła sztuki, inspirowane 
znanym już Ci stylem. 

Tworzenie ilustracji. Ilustracja to inaczej ry-
sunek lub inny element graficzny dodany do 
tekstu – prozy, poezji, hasła reklamowego. 
Proponujemy warsztaty tworzenia ilustra-
cji do ulubionych książek, wierszy, tekstów 
piosenek.

Działania artystyczne. Cykl zajęć prezen-
tujących inne formy twórczości plastycznej. 
Spróbuj swoich sił np. w happeningach pla-
stycznych, tworząc action painting, gipsowe 
maski, murale czy też niezwykłe dekoracje 
i elementy scenografii do przeróżnych wy-
darzeń kulturalnych Interkampu.

Wystawa. Młodzi artyści będą mogli zapre-
zentować wybór swoich prac przygotowując 
niepowtarzalną wystawę. W galerii znajdą 
się szkice, obrazy, ilustracje i autorskie cykle 
tworzone różnymi technikami.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � wycieczka do Sandomierza
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#asp  #histoRiasztuki  #rysuNek  #szKic

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2599	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2599	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz MAlarSKO-RySunkowy – 
jOdłOwy dWór

Dominika	Wąsik
malarz, grafik, 
ekstrawertyk, 
pasjonatka sztuki 
gotowa zamienić każdy 
dzień na lepszy
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ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje 2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Budowanie zespołu. Wstępne zajęcia inte-
gracyjne, mające na celu zbudowanie zaufa-
nia w zespole teatralnym i lepszego poznania 
potencjalnego partnera scenicznego.

Praca z głosem. Skupimy się na licznych 
ćwiczeniach prowadzących do usprawnienia 
aparatu mowy. Odpowiednie wymawianie 
głosek, wyraźne i klarowne artykułowanie, 
a także poprawność językowa.

Elementarne zadania aktorskie. Będziemy 
tworzyć krótkie etiudy: solowe, w parach, 
w większych grupach według własnych za-
łożeń i pomysłów.

Praca z tekstem. Warsztaty skupione na 
znaczeniu słowa w pracy aktora, dotyczyć 
będą pracy nad tekstem literackim pisanym 
prozą i wierszem, interpretacją analizowa-
nego tekstu.

Ruch. Poznamy zasady poruszania się na 
scenie, podstawy plastyki ruchu i pantomi-
my. W etiudach bez użycia słów nauczymy 
się świadomie używać ciała na scenie.

Zapraszamy przed kamerę! Spróbujemy 
swoich sił aktorskich przed obiektywem i zo-
baczymy jak wyglądamy na szklanym ekranie.

Improwizacje aktorskie. W programie 
gry improwizacyjne w parach lub grupach, 
tworzenie improwizowanych etiud z kilkoma 
założeniami, improwizowanie na wesoło.

Nie tylko aktor. Entuzjaści sztuki teatralnej 
koniecznie powinni zapoznać się z istotnym 
pojęciem scenografii teatralnej, doborem 
kostiumów i charakteryzacji, rolą światła 
w spektaklu.

Planeta TEATR. Uczestnicy dowiedzą się 
kilku ciekawostek o najnowszych trendach 
we współczesnym teatrze, spektaklach i re-
żyserach, których nie wypada nie znać.

Premiera. Kilka ostatnich dni obozu poświę-
cimy na przygotowanie krótkiego spektaklu, 
podczas którego nasz zespół teatralny zapre-
zentuje swoje umiejętności aktorskie.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � górskie wędrówki: Klasztor Świętego 
Krzyża i Łysa Góra

 � wycieczka do Sandomierza
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#teatr  #spektakl  #wystęPy  #wcielaniesięwrolę

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2599	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2599	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz aktorSKi – jodłOwy dWór

Monika	Woronicz
studentka Wydziału 
Sztuki Lalkarskiej 
Akademii Teatralnej 
w Warszawie
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OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje 2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Na start. Proponujemy różne warianty roz-
grzewek, ćwiczenia wyrabiające elastyczność 
i gibkość przez rozciąganie poszczególnych 
grup mięśni i ścięgien.

Taniec nowoczesny. W programie: nauka 
podstawowych kroków, figur, układy i cho-
reografie znane z filmów tanecznych i kul-
towych teledysków.

Taniec jazzowy. To bardzo indywidualny i wi-
dowiskowy styl. Uczy koordynacji ruchowej, 
precyzji i kontroli nad własnym ciałem.

Street dance. Dziś wszyscy doskonale znają 
uliczne bitwy taneczne, gdzie grupy tancerzy 
„walczą” na efektowne choreografie. I my 
damy się porwać temu szaleństwu tańcząc 
na turystycznym deptaku.

Zumba. Zumba jest łatwą i energetyczną 
mieszanką fitnessu z tańcem. Zawiera kroki 
takich tańców jak salsa, rumba, twist, cum-
bia, reggaeton, merengue, flamenco, samba, 
taniec brzucha, cha-cha.

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

Improwizacja taneczna. W trakcie wieczor-
nych zajęć z improwizacji tanecznej posta-
ramy się przełamać wewnętrzne bariery. 
Inspiracji poszukamy w muzyce.

Charakteryzacja i kostiumy. Poznamy tajniki 
makijażu scenicznego i doboru kostiumów. 
Jaki makijaż zrobić, aby był widoczny? Jak 
kostiumy wpływają na całość naszego wy-
stępu? 

Prezentacja sceniczna. Sztuka autoprezen-
tacji, sposoby walki z tremą, rady dotyczące 
ustawienia się na scenie, elementy warsztatu 
aktorskiego.

 Taneczne kino. Uczestnicy oglądać będą 
pokazy formacji tanecznych, par mistrzow-
skich, spektakle teatrów tańca oraz filmy 
z tańcem w tle.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � górskie wędrówki: Klasztor Świętego 
Krzyża i Łysa Góra

 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#tanceRz  #eksPresja  #kroki  #choreografia

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2599	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2599	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz tANeczny – jodłOwy dWór

Anna	Mikuła
tancerka, aktorka, 
kocha hummus 
i flamenco
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PROGRAM

Handmade w pigułce. Codziennie poznawać 
będziesz cenne umiejętności, które pozwo-
lą Ci własnoręcznie wyczarować przeróżne 
cudeńka z tkanin, filcu, szkła, drewna, gliny, 
papieru czy też metalu.

Scrapbooking. Każdy z Uczestników będzie 
miał okazję przygotować fantazyjny album 
na osobistą galerię najpiękniejszych wspo-
mnień z obozu. 

Decoupage. Podczas zajęć Uczestnicy po-
znają historię decoupage’u i różne sposoby 
jego zastosowania. Następnie zdobytą wie-
dzę wykorzystają do stworzenia własnych 
dzieł takich, jak biżuteria czy zdobienie 
naczyń.

Eko styl. Sam dowiedz się, jak można mądrze 
wykorzystać np. niepotrzebne butelki plasti-
kowe, stare słoiki czy niemodne ubrania. Nie 
bądź obojętny – twórz ekologicznie!

Filc. Wdzięczny materiał, przyjemny w doty-
ku, uzyskiwany najczęściej z włókien natu-
ralnych. Jako materiał zdobniczy i surowiec 
do ekskluzywnych dodatków i biżuterii (np. 
naszyjniki z kulek filcowych) powrócił do 
łask w nowoczesnym wydaniu. Na obozie 
poświęcimy czas na wykonanie urokliwych 
piórników, elementów biżuterii i maskotek.

No to szyjemy! Ten blok poświęcimy na 
naukę podstaw szycia na maszynie. Stwo-
rzymy własne projekty, które po krótkim 
instruktażu będziemy mogli samodzielnie 
wykonać i uszyć. 

Galeria rękodzieła. Na koniec obozu każdy 
Uczestnik będzie miał za zadanie przygoto-
wać własną galerię, w której zaprezentuje 
w nietypowy sposób ciekawe propozycje 
własnoręcznie robionych przedmiotów, 
ozdób, dodatków czy też propozycji eko-
logicznego wykorzystania tylko pozornie 
niepotrzebnych gratów i ubrań.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#rękodziełO  #majsterkowanie  #handMade  #szycie

TERMINY I CENY:

1.	 11.07 – 22.07.2020 2599	zł

2.	 23.07 – 03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz diy – jodłOwy dWór

Halina	Borcz
absolwentka ASP, 
miłośniczka grafiki, 
tańca towarzyskiego 
oraz  podróży
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PROGRAM

Budowanie zespołu. Wstępne zajęcia inte-
gracyjne, mające na celu zbudowanie zaufa-
nia w zespole artystycznym i lepsze poznanie 
potencjalnego partnera scenicznego.

Warsztaty taneczne. Uczestnicy nauczą się 
tego, jak kreować postaci sceniczne poprzez 
ruch i wyobraźnię. 

Zajęcia wokalne. Podczas tych zajęć poka-
żemy Ci jak panować nad głosem i operować 
różnymi technikami śpiewu. W programie 
m.in. kształcenie słuchu, emisja i imposta-
cja głosu, piosenka aktorska, śpiew solowy 
i zespołowy.

Zajęcia aktorskie.  W programie: elementar-
ne zadania aktorskie, rozgrzewki dykcyjne, 
interpretacja tekstów, ćwiczenie pamięci 
emocjonalnej, budowanie postaci.

Ruch sceniczny. Warsztaty obejmować będą 
pracę nad różnymi sposobami poruszania się 
na scenie, w zależności od tematyki i atmos-
fery występu, postaci, estetyki.

Prezentacja sceniczna. Blok ten zapewne 
pomoże każdemu Uczestnikowi ciekawie 
i swobodnie zaprezentować swoje umiejęt-
ności nie tylko na scenie, ale i przy okazji 
innych publicznych występów. 

Akademia musicalu. Uczestnicy będą mieli 
okazję wybrać się w fascynującą podróż po 
najpiękniejszych musicalach w dziejach kina 
i teatru.

Produkcja musicalu. Kim jest producent, 
reżyser, choreograf, inspicjent, scenarzysta 
i scenograf? Uczestnicy poznają sekrety 
pracy w teatrze muzycznym od strony or-
ganizacyjnej i „zakulisowej”.   

Plenery artystyczne. Będziemy działać, in-
spirując się przeróżnymi plenerami: z ćwicze-
niami wokalnymi wyjdziemy do lasu, zadania 
aktorskie będziemy realizować w bezpośred-
nim kontakcie z przypadkowym turystą.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#wyzwaniasceniczne  #taniec  #rytmiKA  #koordynacja

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2599	zł

2.	 23.07 – 03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz MuSicalOwy – jodłOwy dWór

Malwina	Laska
aktorka teatralna 
i filmowa, kocha ludzi, 
scenę i muzykę
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PROGRAM

Fashion & trend. Bloki zajęć poświęcone 
najnowszym trendom w modzie, wyborze 
najciekawszych projektantów i modelek, zja-
wisk, wydarzeń i kolekcji modowych.

Projektowanie ubioru. Na zajęciach z ry-
sunku żurnalowego nauczysz się sprawnie 
przenosić swoje wizje na papier, co w dal-
szym etapie pracy ułatwi wykonanie pro-
jektu ubioru.

Wizaż. Zdobądź teoretyczną i praktycz-
ną wiedzę na temat umiejętnego wizażu: 
harmonii kolorów, barw podstawowych 
i ich typologii, kompozycji, charakterystyki 
i kształtu twarzy.

Charakteryzacja. W programie motywy 
stworzeń fikcyjnych, znaki zodiaku i wiele 
innych pomysłów na ciekawe kreacje, ma-
ke-upy i charakteryzacje.

Stylizacja & modeling. Twoim zadaniem 
będzie określenie typu urody i sylwetki, 
a następnie dobór odpowiedniego ubioru, 
wykonanie fantazyjnej fryzury i makijażu.

Sesje zdjęciowe. Emocjonujące sesje zdję-
ciowe realizowane będą w studiu fotogra-
ficznym i w plenerze.

Akcja – blog. Prześledzimy najciekawsze 
naszych zdaniem blogi i konta tych naj-
większych, pogadamy o naszych ulubionych. 

Biżuteria. W programie warsztaty projekto-
wania i tworzenia biżuterii z modeliny, filcu, 
koralików plastikowych, drewna itp.

Taniec & fitness. Aby zadbać o dobrą kon-
dycję proponujemy poranny fitness, a także 
warsztaty taneczne, które pomogą zadbać 
o plastykę ruchu i świadomość ciała jako 
narzędzia pracy.

No to szyjemy! Stworzymy własne projekty, 
które po krótkim instruktażu będziemy mogli 
samodzielnie wykonać i uszyć. 

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#trendy  #modA  #stylizAcje  #stReetfashion

TERMINY I CENY:

1.	 23.07 – 03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz stylizacji i mody

Halina	Borcz
absolwentka ASP, 
miłośniczka grafiki, 
tańca towarzyskiego 
oraz  podróży
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PROGRAM

ABC grafiki komputerowej. Szkice, pro-
jekty, programy graficzne takie jak: Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXpress, 
Corel Draw, GIMP, Blender czy 3ds Max, 
programy do tworzenia animacji, aparat cy-
frowy, drukarki – to niezbędnik w wyborze 
narzędzi, które poznają i będą używać nasi 
Uczestnicy.

Warsztat grafiki tradycyjnej. W ramach ćwi-
czeń manualnych narysujemy własne ryciny 
oraz stworzymy projekty druków okoliczno-
ściowych i plakatów.

2D, 3D. Poznaj tajniki i metody tworzenia 
animacji płaskich (dwuwymiarowych) i trój-
wymiarowych. Wykorzystaj swoją wiedzę na 
temat grafiki wektorowej i rastrowej, a także 
rozwiń umiejętności, robiąc efekty specjalne 
do filmów akcji czy też science fiction.

Druk 3D. Ruszymy naszą wyobraźnią prze-
strzenną i stworzymy własne projekty, które 
będziemy mogli wydrukować na drukarce 
3D. 

Historia grafiki komputerowej. Wspólnie 
zobaczymy rarytasy reklam, fragmenty fil-
mów, nagradzane animacje i projekty naj-
bardziej znanych grafików komputerowych.

Animacja. Uczestnicy stworzą swoje wła-
sne ruchome dzieła, które następnie zostaną 
zaprezentowane na pokazie finałowym. Do 
tworzenia animacji poklatkowej z pewno-
ścią przydatne będą również własne aparaty 
fotograficzne.

Samodzielne projekty. Kiedy już opanujesz 
podstawowe pojęcia z dziedziny informaty-
ki oraz posiądziesz niezbędne umiejętności 
z zakresu tworzenia grafiki komputerowej, 
możesz śmiało zaprojektować i wykonać 
swój autorski projekt na pokaz finałowy.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#wizualizacja  #ProgramygraFiczne  #druk3d  #ANimacja

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2599	zł

2.	 11.07-22.07.2020 2599	zł

3.	 23.07-03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Edyta	Wikiera
studentka grafiki 
komputerowej, jej pasją 
są podróże i jaszczurki

obóz graFiki komputeROwej
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PROGRAM

Studio nagrań. To nie tylko miejsce pra-
cy, ale wyjątkowa przestrzeń zarówno dla 
producenta, jak i muzyka. Dowiedz się, jak 
stworzyć studio w domu, odpowiednio je 
wyposażyć i co w nim nagrywać. 

Sprzęt i oprogramowanie. Rozpoczynając 
przygodę z nagrywaniem, trzeba dobrze po-
znać służący do tego sprzęt i pomocne opro-
gramowania. Mikrofony, słuchawki, kable, 
wzmacniacze, odsłuchy, karty dźwiękowe.

Gatunki i historia muzyki rozrywkowej. 
Wybierzemy się w fascynującą podróż po 
interesujących gatunkach muzycznych, 
posłuchamy ich charakterystycznych przy-
kładów, wybitnych nagrań studyjnych i kon-
certowych.

Realizacja dźwięku. Uczestnicy dowiedzą 
się, do czego służą profesjonalne konso-
lety, na czym polega praca akustyka, jak 
być dobrym reżyserem dźwięku na dużych 
koncertach.

Tajniki produkcji muzycznej. Dowiedz się, 
na czym polega wybór, interpretacja i aran-
żacja utworów, współpraca z reżyserem i re-
alizatorem dźwięku, scalanie poszczególnych 
ścieżek i ostateczny mastering.

Sesje nagraniowe. Podczas obozu 
zorganizujemy własne studio nagrań, 
w którym będziemy szkolić swoje umie-
jętności nagrywając m.in. twórczość Uczest-
ników Obozu Wokalnego i Rockowego.  
Z wokalistami nagramy opracowane przez 
nich wcześniej piosenki.

Kształcenie słuchu. W programie spe-
cjalistyczne terminy, elementy muzyczne, 
interwały, skale, akordy, gamy, półtony, 
ćwiczenia z metronomem, dyktanda melo-
dyczne oraz rytmiczne.

Jam session. Wraz z Uczestnikami Obozu 
Rockowego, Gitarowego i Wokalnego weź-
miemy udział w wyjątkowym wydarzeniu 
wieczornym, jakim jest jam session.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#realizAcjAdźwięku  #studionagrań  #masteRiNg  #ŚcieŻKAdŹWiĘKOwa

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz Produkcji muzycznej

Arek	Shredder	
Pokorski
gitarzysta sesyjny, 
kompozytor i realizator 
dźwięku, koordynator 
programowy
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PROGRAM

Historia robotyki. Warto nieco zgłębić wie-
dzę na temat historii robotyki, by lepiej prak-
tykować tę fascynującą dziedzinę. Dowiesz 
się jak poprzez wieki rozwijała się robotyka.

Wiedza z dziedziny robotyki. Poznasz ele-
menty kontrolujące, układy sterowania. Po-
znaj algorytm i naucz się go tworzyć.

Konstruowanie robotów. Wspólnie pozna-
my wiele konstrukcji gąsienicowych, koło-
wych, kroczących oraz maszyn i automatów. 
Będziemy budować roboty na podstawie 
przygotowanych projektów robotów, ale 
także będziemy budować własne konstruk-
cje wykonujące wcześniej ustalone zadania.

Programowanie. Stworzone konstrukcje 
nie tylko będziemy starali się ożywić oraz 
zmusić do wykonywania naszych poleceń, 
ale nauczymy je myśleć samodzielnie i au-
tonomicznie podejmować decyzje.

Nauka przez doskonałą zabawę. Podczas 
wyśmienitej zabawy poznamy pojęcia 
prędkości liniowej i kątowej, nauczymy się 
przeliczać układy współrzędnych i wreszcie 
dowiemy się, po co jest dziwna liczba pi i do 
czego służy cosinus.

Kreatywność. Na każdym kroku będziemy 
uwalniać pomysły oraz koncepcje doskona-
lenia i optymalizacji zarówno konstrukcji, jak 
i programów sterujących.

Zabawy, wyścigi i turnieje. Aby zapobiec 
przegrzaniu się obwodów naszego umysłu 
będziemy wykorzystywać nasze roboty rów-
nież do zabawy i rywalizacji w emocjonują-
cych turniejach.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#robOtyka  #cybernetyka  #AlgOrytMy  #ukłAdysteroWANiA

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2599	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Mariusz	Myszka
inżynier automatyki 
i robotyki, pasjonat 
LEGO, komputerów 
i programowania

cyber cAMP
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PROGRAM

Manga. Pod tym określeniem kryje się po 
prostu komiks japoński, tradycyjnie czarno-
-biały, czytany od prawej do lewej. Słowo 
MANGA oznacza dosłownie „niepohamo-
wane obrazy”.

Anime. To określenie japońskiego filmu 
ani mo wa nego. Podobnie jak w przypadku 
mangi, kreska i animacja są bardzo charak-
terystyczne i wyraźnie odróżniają się od 
innych typów animacji. Najbardziej znane 
gatunki to:

 � shōjo – manga dla dziewcząt (np. Mars 
Sōryō Fuyumi)

 � shōnen – manga dla chłopców (np. Naru-
to Masashi Kishimoto)

 � mahō-shōjo – o dziewczynkach posiada-
jących magiczne moce (np. Czarodziejka 
z Księżyca Naoko Takeuchi)

 � wszelkie gatunki obecne w zachodniej 
kinematografii (horror, fantasy, histo-
ryczne, itd.)

Wszystko od początku. Uczestnicy będą 
mieli okazję dowiedzieć się, jak narodziła 
się manga i jak ewoluowała z tradycyjnych 
drzeworytów ukiyo-e.

Cosplay. To okazja na przeistoczenie się 
w ulubioną postać z mangi, anime, bądź 
ukochanej gry komputerowej.

Sztuka i kultura Japonii. Uczestnikom przed-
stawione zostaną japońskie legendy, mity 
oraz obyczaje, obrzędy i festiwale, poparte 
licznymi prezentacjami i zdjęciami.

Pismo i mowa japońska. Będziesz miał 
okazję poznać różnicę pomiędzy hiraganą 
a katakaną oraz dowiedzieć się, co to są 
kanji i czemu trzeba znać ich aż 2 tysiące, 
by przeczytać gazetę.

Warsztaty komiksu. Nauka podstaw two-
rzenia komiksów, kadrowania, stosowania 
światłocienia, doskonalenie różnych technik 
twórczych (kredka, akwarela, flamastry).

Japońska kuchnia. Na warsztatach poświę-
conych elementom japońskiej sztuki kuli-
narnej dowiesz się wielu ciekawych rzeczy 
o miso, tofu i wakame.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � górskie wycieczki: Klasztor Świętego 
Krzyża i Łysa Góra

 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#koMiks  #rysuNek  #jaPONiA  #sushi

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2599	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2599	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � Wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

jApońska pRzygOda z mangą

Karolina	Pietruszka
studentka lingwistyki 
stosowanej, pasjonatka 
Dalekiego Wschodu, 
k-popu, mangi i anime
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
10 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-osobowych z łazienkami. Do 
dyspozycji liczne sale warsztatowe i pracownie, grill, teren zielony z miejscem do gry 
w siatkówkę i piłkę nożną, bilard, winda, Wi-Fi. 

PROGRAM

Gry. Będziemy trenować grając w Fortnite, 
Overwatch, League of Legends. To najbar-
dziej uznane tytuły, które zdobyły już miano 
oficjalnych dyscyplin.

Sprzęt. Do użytku Uczestników w pełni wy-
posażona sala, z komputerami gamingowymi, 
konsolami PS4, PS3. 

Treningi 
 � budowanie i konfiguracja postaci (skiny, 
skille),

 � kierowanie postaciami w trakcie roz-
grywki,

 � technika grania – wydajna obsługa mysz-
ki, klawiatury, padów,

 � komunikacja z innymi graczami,
 � techniki i specyfika rozgrywek w konkret-
nych grach (Fortnite, Overwatch, League 
of Legends),

 � motywacja, kontrolowanie emocji,
 � budowa strategii i własnej taktyki.

Turnieje i rozgrywki. 
Czas na obozie podzielony będzie na bloki 
zajęć, w czasie których poświęcimy czas na:

 � rekreacyjne granie w swoim ulubionym 
stylu,

 � wykłady i pokazy techniki prowadzone 
przez naszych instruktorów,

 � turnieje prowadzone w czasie całego 
obozu, wraz z klasyfikacją generalną.

Sport na świeżym powietrzu. Codziennie 
przewidzieliśmy zajęcia ogólnosportowe oraz 
gry i zabawy terenowe np. Capture the Flag. 
Nie zabraknie też wszystkich możliwych 
gier zespołowych, na które będziecie mieli 
ochotę. 

Bezpieczeństwo w sieci. Będziemy eduko-
wać Uczestników na temat zagrożeń oraz 
tego, co to jest prywatność i jak ją chronić, 
co warto zgłosić rodzicom i co może być dla 
nas niebezpieczne.

Góry Świętokrzyskie. Prócz e-sportu i zajęć 
stricte tematycznych, będziemy korzystać 
z uroków nowego dla Interkamp miejsca. 
Tym razem spotykamy się na skraju Świę-
tokrzyskiego Parku Narodowego. Inspiracji 
będziemy szukać podczas rekreacyjnych 
wędrówek górskich, odwiedzimy Klasztor 
Świętego Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą 
związane są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#ryWAlizacja  #gracz  #ProgaMiNg  #grykoMPuterowe

TERMINY I CENY:

1.	 29.06 – 10.07.2020 2599	zł

2.	 11.07 – 22.07.2020 2599	zł

3.	 23.07 – 03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz e-sPoRtoWy – jodłOwy dWór

Kuba	Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór

nO
woŚĆ
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 19 lat

ZAKWATEROWANIE www.jodlowydwor.com.pl
OW Jodłowy Dwór. Położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Pokoje 2-, 3-osobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji liczne sale warsztatowe i w pełni wyposażone pracownie, duży 
teren zielony z miejscem na grilla.

PROGRAM

Królowa kuchnia. W programie tajniki go-
towania, pieczenia, smażenia, duszenia oraz 
grillowania, pomoce kuchenne, wprawki 
praktyczne, złote porady najlepszych kucha-
rzy, przepisy z najpopularniejszych blogów 
kulinarnych.

Kuchnie świata. Poznaj ich popularne po-
trawy, wyjątkowe przyprawy, sprawdzone 
przepisy. W propozycjach kuchnia tajska, 
grecka, włoska, hiszpańska i gruzińska. 

Interkamp Food Hall. Codziennie będzie 
intensywnie działać, testować sprawdzone 
przepisy, jak i tworzyć autorskie potrawy. 
Proponujemy zrobić: desery, sałatki, lody, 
ciasta i wiele innych.

Konkursy Mistrzów Kuchni. Dzięki rywaliza-
cji, ale też świetnej zabawie, wyłonimy m.in. 
Master Ciacho i Tapas Turnusu.

Moda na gotowanie. W chwilach relaksu 
pogadamy o naszych kulinarnych idolach, ich 
restauracjach, laureatach konkursów i wła-
snych pomysłach na wymarzoną restaurację.

Interkamp catering. Na ten wielki finał przy-
gotujemy i osobiście zaserwujemy specjalny 
poczęstunek. Nad finałowym menu oczy-
wiście zaczniemy już pracować wcześniej 
tak, by każdy spróbował czegoś pysznego. 

Zdrowe odżywianie. Na zajęciach będziemy 
analizować sposób odżywiania się wybra-
nych osób, nauczymy się racjonalnie kom-
ponować własny jadłospis, zapoznamy się 
z ciekawymi badaniami naukowców, a tak-
że poznamy skład i właściwości wybranych 
grup produktów.

Savoir-vivre. Nauczymy Cię, jak nakrywać 
do stołu, do czego służą poszczególne sztuć-
ce, jak prawidłowo podawać potrawy.

Świętokrzyskie czaruje. Podczas górskich 
wędrówek odwiedzimy Klasztor Świętego 
Krzyża, słynną Łysą Górę, z  którą związane 
są przeróżne legendy.

Ponadto w programie:
 � strefa rozrywki: gry planszowe i multime-
dialne, karaoke, a także strefa SPA

 � morskie kąpiele
 � zajęcia otwarte – w poszukiwaniu nowej 
pasji

 � pokaz finałowy – wręczenie Interkampek

#sztukakuliNarNa  #masteRchef  #Pichcenie  #gastrostRefa

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2599	zł

2.	 23.07-03.08.2020 2599	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie (11 
noclegów), wyżywienie 4 razy dzien-
nie, bardzo aktywny program, opiekę 
kadry, pamiątkową koszulkę, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Jura Park Bałtów – 120 zł
 � Park Rozrywki i Miniatur – 120 zł
 � wycieczka do aquaparku – 90 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz MiStrzów Kuchni

Agnieszka	Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, teatrolog 
i animator, miłośnik 
bostonów i buldogów
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strefa twÓRcza z daWidem KwiatkowSKiM

W ramach projektu Interkamp od 2014 roku tworzy-
my z Dawidem Kwiatkowskim unikatowy projekt 

obozów dla młodzieży, pragnącej rozwijać swoje pasje 
i próbować nowych aktywności twórczych pod skrzy-
dłami swojego Idola.   

Udział w bijącej od 6 lat rekordy popularności Strefie 
Twórczej z Dawidem Kwiatkowskim to wyjątkowa oka-
zja, by pod okiem samego Artysty i najlepszej ekipy Gości 
Specjalnych (Kamil Kuroczko,  Marcin Januszkiewicz, 
Bartek Caboń, Piotr Grabarczyk, Bartek Mielczarek) 
rozwijać przeróżne pasje artystyczne (wokalne, tanecz-
ne, aktorskie, dziennikarskie...) podczas intensywnych 
warsztatów, poznawać specyfikę branży muzycznej 
"od kuchni", wziąć udział w nagraniach autorskiej pio-
senki, teledyskach, kampaniach społecznych i reklamo-
wych, konkursach, eventach sportowych i muzycznych.  
Co sezon wprowadzamy również nowe punkty programy: 
kolejne warsztaty, prowadzących, atrakcje.

Ponadto każdy obóz to czas nie tylko działań twórczych, 
ale również świetnej zabawy, pięknych emocji, niezapo-
mnianych chwil i nawiązywania wieloletnich przyjaźni 
w Strefie Kwiatonators. 

W tym roku po raz kolejny zapraszamy do sprawdzone-
go już Serocka i gorącej Hiszpanii - także na wyjątkowy 
wyjazd 18+!!!

Polski wokalista młodego pokolenia, autor tekstów, kompozytor, idol i głos młodego pokolenia, oso-
bowość sceniczna, trener muzycznego programu telewizyjnego TVP2 The Voice Kids, laureat wielu 
branżowych nagród, m.in. zwycięzca Telekamery 2019 w kategorii Juror, Modny Debiut Eska.pl, Odkrycie 
Roku (Glam Awards 2013), Wokalista Roku (Bravo), Najlepszy Polski Artysta MTV EMA 2014, 2017 oraz 
Najlepszy Artysta Europy Wschodniej MTV EMA 2014, czterokrotny zwycięzca nagrody NICKELODEON 
KID’S CHOICE AWARDS i wielu wielu innych. Dawid Kwiatkowski do tej pory zagrał ponad 600 kon-
certów klubowych i plenerowych. Każdy z koncertów to energetyczne show ze świetnymi muzykami, 
grane 100% live. Wydał albumy: 9893, 9893 Akustycznie, Pop&Roll, Element Trzeci, Countdown, 13 
grzechów niczyich. Ponadto Dawid zajął 3 miejsce w 14. edycji Tańca z Gwiazdami i był jurorem show 
telewizyjnego SuperDzieciak stacji Polsat w 2015 roku.

Kojarzony jest z takimi markami, jak: Kaktus, PLAY, Reeebok, McDonald’s, Garnier, Empik, Puma, Lipton, 
SMS Audio oraz Saturn... Współpracuje również z Fundacją Mam Marzenie i uczestniczy w przeróżnych 
akcjach charytatywnych mobilizując do tego samego swoich fanów. W rankingu czasopisma „Wprost” 
Najbardziej wpływowych ludzi show-biznesu w Polsce 2015 Dawid zajął 1. miejsce wśród muzyków, 
a 18. w ogólnym zestawieniu.

Chcesz wiedzieć więcej? 
Zapraszamy na media społecznościowe: 

@kwiAtKOwsky #kwiAtyiNterKAMP

dAwid KwiatkowSKi
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wiek: 
12 – 20 lat

ZAKWATEROWANIE www.exploris.pl
Centrum Szkoleniowe Orange w Serocku. Pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do 
dyspozycji kompleks sal warsztatowych, sala kinowa ze sceną i nagłośnieniem, kryty basen, 
boiska sportowe, rozległy teren zielony wokół obiektu.

PROGRAM

STREFA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO 
I KWIATONATORS

 � spotkanie konferencyjne z Dawidem 
Kwiatkowskim: rozmowy o koncertach, 
planach muzycznych, fanach, podróżach, 
programach telewizyjnych

 � nagrywanie wyjątkowej piosenki 
obozowej

 � Kwiatonators GO – nowa misja letnia
 � wspólny plan zdjęciowy teledysku 
 � tematyczna sesja zdjęciowa z Idolem
 � wyjątkowy koncert akustyczny Dawida 
Kwiatkowskiego

 � pokaz finałowy
 � wspólny udział w akcji charytatywnej

STREFA TWÓRCZA – NAJLEPSZE 
WARSZTATY 

 � warsztaty wokalne z Bartkiem Caboniem 
 � warsztaty taneczne z Kamilem Kuroczko 
 � warsztaty dziennikarskie z Piotrem 
Grabarczykiem 

 � warsztaty ekologiczne z Gościem 
Specjalnym – nowość!

 � zajęcia z emisji głosu i dykcji 
 � otwarte studio nagrań
 � warsztaty aktorskie 

TELEDYSK
 � omówienie produkcji, planu zdjęciowego 
i scenariusza obozowego teledysku

 � zadania aktorskie, udział w castingu 
i przygotowanie scen do klipu

 � nauka choreografii i ruch sceniczny 
 � wizaż, kostium i stylizacja 
 � próby, próby, próby...
 � kamera-akcja: kręcimy wyjątkowy tele-
dysk

SPORT, CHILLOUT, ZABAWA
 � letni bieg z przeszkodami – nowa trasa, 
nowe przeszkody 

 � kino letnie: wieczory filmowe w prawdzi-
wej sali kinowej 

 � plażowanie i relaks nad Jeziorem 
Zegrzyńskim

 � dyskoteka i karaoke
 � Voice of Kwiatonators & Mam Talent
 � nowe konkursy z nagrodami 
 � treningi sportowe i fitness 
 � wieczorna gra terenowa
 � basen dla chętnych
 � Lip Sync Battle
 � muzyczny grill
 � team building

POKAZ FINAŁOWY
Zwieńczeniem Strefy Twórczej z Dawidem 
Kwiatkowskim jest Pokaz Finałowy, czyli 
przegląd działań twórczych danego turnusu. 
W scenariuszu premiera klipu do wyjątkowej 
piosenki obozowej, pokazy grup warszta-
towych: koncerty wokalne i choreografie 
taneczne, prezentacje efektów warsztatów 
dziennikarskich, koncert pożegnalny Dawida.

#muzyka  #Pasja  #taniec  #daWidKwiatkowSKi

TERMINY I CENY:

1.	 11.07 – 22.07.2020 2899	zł

2.	 23.07 – 03.08.2020 2899	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Muzeum Świata Iluzji w Warszawie – 

90 zł 
 � park linowy Jachranka – 80 zł 
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Dawid	Kwiatkowski
wokalista, autor 
tekstów, trener 
programu muzycznego 
The Voice Kids, 
osobowość telewizyjna

Nasi	partnerzy:

strefa twórczA z dawideM 
KwiatkowSKiM – vii edycjA letnia
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
13 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE 
Hotel Roger de Flor Palace 4**** w Lloret de. Pokoje 3- i 4-osobowe z łazienkami i wido-
kiem na morze, miasto lub góry. Do dyspozycji basen, leżaki, beach bar, restauracja, lobby, 
taras, 2 sale warsztatowe z widokiem na morze.

PROGRAM

Dawid Kwiatkowski. Polski wokalista mło-
dego pokolenia, osobowość sceniczna, trener 
muzycznego programu telewizyjnego TVP2 The 
Voice Kids, laureat wielu branżowych nagród, 
m.in. Modny Debiut Eska.pl, Odkrycie Roku 
(GlamAwards 2013), Wokalista Roku (Bravo), 
Najlepszy Polski Artysta MTV EMA 2014, 2017 
oraz Najlepszy Artysta Europy Wschodniej MTV 
EMA 2014. Dawid Kwiatkowski do tej pory 
zagrał ponad 600 koncertów klubowych i ple-
nerowych. Każdy z koncertów to energetyczne 
show ze świetnymi muzykami, grane 100% live. 
Dotychczas wydane płyty:9893(2013), Pop 
&Roll (2014), Element trzeci (2015), Coun-
tdown (2016), 13 grzechów niczyich (2019).

STREFA TWÓRCZA
 � warsztaty wokalne
 � dykcja i emisja głosu
 � covery, improwizacje i aranżacje
 � muzyczne plenery na plaży
 � letnie warsztaty taneczne
 � prezentacja sceniczna
 � opracowanie koncertu finałowego
 � zumba w plenerze dla chętnych 
 � hiszpańska edycja Kwiatonators GO
 � pokaz finałowy
 � pożegnalny koncert Dawida 
Kwiatkowskiego

VIVA ESPANIA!
 � słoneczny plażing nad morzem i przy 
basenie

 � plenerowy team building
 � wieczorne pool party
 � gra miejska w Lloret de Mar
 � sesja zdjęciowa w niezwykłym Ogrodzie 
św. Klotyldy 

 � wodne szaleństwo na bananach 
i kanapach (dodatkowo płatne)

 � wieczorny clubbing

DZIEŃ W BARCELONIE z przewodnikiem
 � Wzgórze Montjuic z widokiem na pano-
ramę miasta

 � spacer szlakiem architektury: Sagrada 
Familia, kamienice Antonia Gaudiego

 �  dzielnica Eixample i słynne Las Ramblas
 � czas na tapas  i wielki shopping

W trakcie obozu zostanie nakręcony 
PAMIĄTKOWY KLIP, którego premiera 
odbędzie się po powrocie!

#chillout  #słOńce  #PlażA  #waRsztAtytwórcze

TERMINY I CENY:

1.	 14.08 – 23.08.2020 2999	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(7  noclegów), wyżywienie HB, bar-
dzo aktywny program, opiekę kadry 
instruktorskiej i pedagogicznej, dojazd 
z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Kato-
wic, Poznania, Torunia, Gdańska, Wi-Fi 
w hotelu, Pakiet Kwiatonators (koszul-
ka, opaska na nadgarstek, gadżet-nie-
spodzianka), ubezpieczenie NNW i KL.
Cena	 nie	 zawiera: Dodatkowych 
atrakcji, przejażdżka na wodnych ka-
napach i bananach, wstępu do dysko-
tek, obowiązkowej opłaty klimatycznej.

DOPŁATY:
 � park wodny Marineland Catalunya – 

40 € (płatne na miejscu)
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł
 � opłata klimatyczna – 10 € (płatne na 

miejscu)

hiSzPańska StreFA twórczA 
z dAwideM kWiatkoWskim

Dawid	Kwiatkowski
wokalista, autor 
tekstów, trener 
programu muzycznego 
The Voice Kids, 
osobowość telewizyjna
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#zabAwa  #waRsztAty #chill  #goRącaatMosfera

hiSzPańska StreFA twórczA 
z dAwideM kWiatkoWskim 18+

ZAKWATEROWANIE www.hotelesplai.net
Hotel Esplai *** w Calelli.   Pokoje 3- i 4-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji basen, leżaki, 
beach bar, restauracja, kawiarnia, letni taras, sala warsztatowa, winda, lobby. Odległość 
do centrum kurortu 300 m, do plaży 500 m.

PROGRAM

Uwaga! Wyjazd tylko dla osób pełnoletnich – 
w dniu wyjazdu należy mieć ukończone 18 lat. 
Nie zapewniamy kadry wychowawczej.

Dawid Kwiatkowski. Polski wokalista mło-
dego pokolenia, osobowość sceniczna, trener 
muzycznego programu telewizyjnego TVP2 The 
Voice Kids, laureat wielu branżowych nagród. 
Dawid Kwiatkowski do tej pory zagrał ponad 
600 koncertów klubowych i plenerowych. 
Każdy z koncertów to energetyczne show ze 
świetnymi muzykami, grane 100% live. 

NAJLEPSZE WARSZTATY
Do wyboru – dla chętnych – proponuje-
my profesjonalne WARSZTATY TANECZ-
NE lub WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 
z Najlepszymi Prowadzącymi! 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE poprowa-
dzi PIOTR GRABARCZYK (Grabari).
Dziennikarz i bloger show-bizneso-
wy, w przeszłości związany z redakcja-
mi afterparty.pl, Fakt, Wirtualna Polska 
i MTV Music, dla których relacjonował 
m.in. amerykańskie gale MTV czy People’s 
Choice Awards.

WARSZTATY TANECZNE poprowadzi 
KAMIL KUROCZKO.
Zawodowy tancerz, nauczyciel, choreo-
graf, Mistrz Świata i Polski Latin Show-
dance, uczestnik największych produkcji 

telewizyjnych TVN, Polsat, TVP (Taniec 
z Gwiazdami, Jaka to melodia, World of 
dance).

CHIILOUT & PARTY:
 � plenery muzyczne
 � Kwiatonators Go+
 � wieczorne pool party
 � konkurs-niespodzianka
 � team building i gry towarzyskie
 � zajęcia sportowe oraz fitness
 � czas na opalanie, plażowanie i relaks nad 
morzem lub przy basenie

 � nocny clubbing
 � pamiątkowa sesja zdjęciowa z Idolem
 � totalny chill z Dawidem i jego ekipą 
przyjaciół

 � wodne szaleństwa
 � pożegnalny koncert finałowy

BARCELONA!
W programie Wzgórze Montjuic z widokiem 
na panoramę miasta, spacer szlakiem archi-
tektury (Sagrada Familia, kamienice Antonia 
Gaudiego), dzielnica Eixample i słynne Las 
Ramblas oraz hiszpański tapas i czas na 
zakupy.

W trakcie wyjazdu  zostanie nakręcony 
PAMIĄTKOWY KLIP, którego premiera 
odbędzie się już po powrocie do Polski!

TERMINY I CENY:

1.	 05.09 – 14.09.2020 2999	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(7  noclegów), wyżywienie HB, pro-
gram, opiekę pilota i animatorów, do-
jazd z Warszawy, Łodzi lub Wrocławia, 
pakiet Kwiatonators, ubezpieczenie 
NNW i KL.
Cena	 nie	 zawiera: Dodatkowych 
atrakcji typu wstęp do dyskotek, prze-
jażdżki na wodnych bananach i kana-
pach, obowiązkowej opłaty klimatycz-
nej 10 € (płatne na miejscu).

DOPŁATY:
 � galeria najlepszych zdjęć  – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

iii edycja

Dawid	Kwiatkowski
wokalista, autor 
tekstów, trener 
programu muzycznego 
The Voice Kids, 
osobowość telewizyjna

http://afterparty.pl/
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AUTOR PROGRAMU

wiek: 
7 – 15 lat

ZAKWATEROWANIE www.owdiuna.pl/diuna
OW Diuna w Jastrzębiej Górze. Położony na pięknym zielonym terenie 300m od morza. 
Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji boiska sportowe, plac zabaw, wiata 
grillowa, sale warsztatowe.

PROGRAM

Program realizowany będzie przez do-
świadczonych i wykwalifikowanych native 
speakerów.

Cambridge School of English. Renomowana 
brytyjska szkoła językowa z ponad 25-let-
nim doświadczeniem w nauczaniu języka 
angielskiego. Gwarantuje przede wszystkim 
wysoką jakość szkoleń, opartych o autorskie 
programy nauczania.

L² – Language Consulting. Maksymalna 
efektywność szkoleń językowych, dzięki 
odpowiedniemu doświadczeniu, wiedzy i na-
rzędziom tj. autorska platforma edukacyjna.

Getting to know each other. Przed nami 
quizy, zagadki, łamigłówki i rebusy. Nauczy-
my się mówić o swoich pasjach i sposobach 
spędzania wolnego czasu. 

Visiting Great Britain. Wybierzemy się na 
ekscytująca wycieczkę do Wielkiej Brytanii. 
Podczas popijania aromatycznej herbatki 
earlgrey i zajadania maślanych ciasteczek, 
będziemy rozmawiać o najsłynniejszych za-
bytkach brytyjskich.

Sightseeing around the USA. W Stanach 
Zjednoczonych stworzymy zdrową wersję 
fast foodowej restauracji i postaramy się 
stworzyć konstytucję idealnego kraju.

G’day mate! Have you ever been to Austra-
lia? Podobno Australia to kontynent aż 36 
razy większy od Polski, jednak mieszkańców 
jest tam 2 razy mniej. Natomiast jeśli cho-
dzi o kangury, to swoją ilością przewyższają 
one ilość ludzi niemalże dwukrotnie. Czy to 
prawda? Sprawdzimy to!

Are you as cool as a cucumber? Comic 
Project – stworzymy gramatyczny komiks, 
w którym zaprezentujemy zasady, struktu-
ry, ciekawe powiedzonka, idiomy poznane 
podczas wszystkich dni obozu językowego.

And the Oscar goes to... Kolejnym zadaniem 
stawianym przed nami, będzie stworzenie 
filmiku opowiadającego o krajach angloję-
zycznych. Lektor pokaże nam różne triki 
technologiczne i językowe, a także pomoże 
przy montażu.

Ponadto w programie:
 � gry i zabawy integracyjne
 � zawody sportowe
 � zajęcia twórcze
 � elementy survivalu
 � orienteering
 � plażowanie i bałtyckie kąpiele

#naukanAdMOrzeM  #gramatyka  #Poznajmyuk  #kreAtywNość

TERMINY I CENY:

1.	 29.06-10.07.2020 2499	zł

2.	 11.07-22.07.2020 2499	zł

3.	 23.07-03.08.2020 2499	zł

4.	 04.08-15.08.2020 2499	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
(11  noclegów), wyżywienie 4 razy 
dziennie, bardzo aktywny program, 
opiekę kadry, pamiątkową koszul-
kę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł). 
Cena	nie	zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 60 zł
 � Ocean Park we Władysławowie – 

60 zł
 � galeria najlepszych zdjęć – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz języKOwo-PrzygodoWy by 
cAMbridge schOol oF english
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wiek: 
12 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE 
Rodziny w okolicy Londynu. Pokoje 2-, 3-osobowe, łazienka dzielona jest z domownikami. 
Wszyscy uczestnicy są zakwaterowani w jednej okolicy.

PROGRAM

English in Action to praktyczna nauka języka 
angielskiego w formie lekkiej zabawy poza 
murami szkoły, połączona z intensywnym 
zwiedzaniem i świetną zabawą.

Dzięki ciągłemu i niewymuszonemu kon-
taktowi z prawdziwym mówionym angiel-
skim – Uczestnicy mogą szybko przełamać 
bariery komunikacyjne. Warsztaty językowe 
„w terenie” prowadzone przez polskiego lek-
tora obejmują:

Zadania do wykonania na mieście
 � Odgrywanie scenek z życia codziennego 
(zakupy, pytanie o drogę, itp.)

 � Quizy, zabawy, zagadki w języku angiel-
skim

 � Zwiedzanie w języku angielskim z lek-
torem 

1 DZIEŃ. Wyjazd z Polski, przejazd w stronę 
Anglii.

2 DZIEŃ. Przeprawa przez Kanał La Man-
che, przejazd do nadmorskiej miejscowości 
Brighton. Spacer: molo z wesołym miastecz-
kiem, baśniowy pałac Jerzego IV Royal Pavil-
lion (z zewnątrz), plaża.

3 DZIEŃ. Zwiedzanie m.in. Buckingham 
Palace z zewnątrz, rządowa ulica Whitehall, 
spacer przez St James Park do Horse Guards 

Parade i Trafalgar Square. Wizyta w National 
Gallery.

4 DZIEŃ. Covent Garden Market, gdzie 
zobaczymy jak Londyn rozpoczyna dzień. 
Dzielnica SOHO, Piccadilly Circus. Zwie-
dzanie British Museum. Zakupy na Oxford 
street. Wizyta w The London Dungeon.

5 DZIEŃ. Most Millenium, Katerdra St Paul 
(z zewnątrz), poznamy historię Londynu 
w Muzeum Londynu. Następnie City of 
Westminster, Opactwo Westminster z ze-
wnątrz, Big Ben, zdjęcie na tle London Eye. 
Zwiedzanie muzeum figur woskowych Ma-
dame Tussauds!

6 DZIEŃ. Zwiedzania Greenwich, National 
Maritime Museum, gdzie można zobaczyć 
m.in. przedmioty wyłowione z Titanica 
i Queen’s House. Rejs po Tamizie do Tower 
Bridge. Spacer przy Tower of London, Doki 
Św. Katarzyny.

7 DZIEŃ. Całodniowa wycieczka do Oxfordu 
– słynnego miasta uniwersyteckiego.

8 DZIEŃ. Muzeum Historii Naturalnej i/lub 
w Muzeum Nauki. Spacer po Hyde Park. 
Wyjazd z Anglii.

9 DZIEŃ. Przyjazd do Polski późnym po-
południem.

#PoznaWANiekultury  #naukaWPraktyce  #zwiedzANie  #mustSeelondynu

TERMINY I CENY:

1.	 27.06 – 05.07.2020 2250	zł

2.	 04.07 – 12.07.2020 2250	zł

3.	 01.08 – 09.08.2020 2250	zł

4.	 22.08 – 30.08.2020 2250	zł

Cena	zawiera: Zakwaterowanie u ro-
dziny goszczącej, warsztaty językowe 
z języka angielskiego, przejazd auto-
karem, wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 
opieka wychowawcy/lektora, ubezpie-
czenie KL/NNW/NWS/bagaż, certyfikat 
ukończenia kursu „English in Action”, 
materiały dydaktyczne, gadżety: zeszyt, 
długopis, T-shirt.
Cena	nie	zawiera: Obowiązkowych 
kosztów realizacji programu płatnych 
opiekunowi na zbiórce: 150 £ – uczest-
nicy poniżej 16 lat; 190 £ – uczestnicy 
16-18 lat.

Organizator
Agencja Turystyki Językowej LINGWISTA

FuN eNglish. Obóz 
języKOwy w londynie
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wiek: 
10– 17 lat

ZAKWATEROWANIE 
Kampus. Rezydencja znajduje się na uniwersytecie Brunel, gdzie odbywać się będą zajęcia 
językowe. Pokoje podzielone na apartamenty ze wspólnym salonem i kuchnią. Zakwate-
rowanie w pokojach standardowych z dzieloną łazienką.

PROGRAM

Szkoła. To międzynarodowa organizacja zaj-
mująca się nauczaniem języka angielskiego 
w krajach, gdzie jest on językiem urzędowym 
i powszechnie używanym. Letnie szkoły Plus 
akredytowane są zarówno przez brytyjskie, 
jak i międzynarodowe organizacje zrzesza-
jące szkoły językowe (m. in. British Council, 
FIYTO, BETA czy ATOSA).

Kampus. Kampus wakacyjny dla młodzieży 
znajduje się na uniwersytecie Brunel leżący 
w Uxbridge, w zachodniej części Londynu, 
około 40 minut metrem od centrum stoli-
cy. Znajdują się tu udogodnienia sportowe, 
sklepy, kawiarnie, wifi. Uczestnicy otrzymują 
karty uprawniające do korzystania z komu-
nikacji lokalnej.

Kurs. Szkoła proponuje 3 rodzaje kursów 
do wyboru – standardowy, Młody Mana-
ger i przygotowanie to międzynarodowego 
egzaminu IELTS. Lekcje prowadzone są na 
wszystkich poziomach nauczania.

Kurs standardowy. Przeznaczony dla osób, 
które chcą podciągnąć swoje umiejętności 
ze standardowego języka. Kurs skupiony 
jest przede wszystkim na  aspektach komu-
nikacyjnych. 

Kurs Young Manager (dopłata) – dla mło-
dzieży 14-17 lat o poziomie min. B1. Zajęcia 
zaprojektowane są tak by poprawić płynność 
mówienia, rozumienie ze słuchu,  nauczyć się 
pisania językiem biznesowym przydatnym 
w kontekście akademickim i rozwijać swoje 
umiejętności negocjacyjne.

Kurs IELTS i angielski akademicki (dopła-
ta) – dla młodzieży powyżej 15 lat o po-
ziomie min. B1. Ten kurs został opracowany 
w celu poprowadzenia Uczestników przez 
etapy międzynarodowego egzaminu Cam-
bridge IELTS.

Program pozalekcyjny. Program organi-
zowany przez szkołę. W czasie 2-tygo-
dniowego pobytu przewidzianych jest aż 
6 całodniowych wycieczek do Londynu, 1 
do Brighton i 1 do Oxfordu! W Londynie 
Uczestnicy zobaczą najważniejsze atrak-
cje stolicy i mają zapewnione następujące 
atrakcje: przejażdżka na London Eye oraz 
kolejką linową Emirates Air Line przez Tami-
zę, Greenwich, kolacja w Planet Hollywood.

#oXford  #noWepRzyjAźnie  #lONdONeye  #ćwiczeniaPraKtyczNe

TERMINY I CENY:

1.	 01.07 – 15.07.2020 7299	zł

2.	 15.07 – 29.07.2020 7299	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie na 
kampusie, kurs języka angielskiego: 20 
lekcji w tygodniu, wyżywienie: 3 po-
siłki dziennie, opiekę polskiego pilota, 
ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż, 
materiały do nauki, certyfikat ukoń-
czenia kursu, pakiet: zeszyt, długopis, 
t-shirt, torba szkolna.
Cena	nie	zawiera: Przelotu, obowiąz-
kowych kosztów realizacji programu 
oraz dobrowolnych dopłat.

DOPŁATY:
 � Obowiązkowe koszty realizacji 

programu: 150 £ – płatne opiekunowi 
na zbiórce.

 � Dobrowolna dopłata: 550 zł – dopłata 
do kursu Young Manager i IELTS.

MiędzynaROdowy Obóz 
języKOwy w londynie

Organizator
Agencja Turystyki Językowej LINGWISTA
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12 – 15 lat

ZAKWATEROWANIE 
Rodziny w okolicy Londynu. Pokoje 2-, 3-osobowe, łazienka dzielona jest z domownikami. 
Wszyscy Uczestnicy są zakwaterowani w jednej dzielnicy.

PROGRAM

Czym jest nasz wyjazd? To praktyczna nauka 
języka angielskiego w formie lekkiej zabawy 
poza murami szkoły, połączona z intensyw-
nym zwiedzaniem Anglii. Nasza grupa będzie 
szukać po całym Londynie śladów pobytu 
najbardziej na świecie znanego młodego cza-
rodzieja. Ten wyjazd to prawdziwa gratka dla 
wszystkich fanów serii i świetna zabawa też 
dla tych, którzy nie śledzili powieści!

Czego nie zabraknie w trakcie poszuki-
wań? Banku Gringotta – może nawet uda 
się zajrzeć do środka? Peronu  9¾ – zagra-
nego przez jeden z peronów stacji King’s 
Cross. Ulicy Pokątnej i Ulicy Śmiertelnego 
Nokturnu – zagranych przez zaułki Leaden-
hall Market.

oraz... Atrakcji numer jeden dla wszystkich 
adeptów magii wyjeżdżających do Anglii! 
Warner Bros. Studios Tour London! To 
właśnie tam kręcone były wszystkie części 
„Harry’ego”!

Mało? Na miejscu jest też sala z Gryffin-
doru, chata Hagrida, czy gabinet Profesor 
Umbridge!

Tymczasem innego dnia… Wycieczka do 
Oxfordu. Podziwiać będziemy najsłynniejsze 
miasto uniwersyteckie świata, którego zabyt-
ki zagrały w wielu częściach serii. Biblioteka 

czy jadalnia z Hogwartu to obowiązkowe 
punkty wycieczki śladami Harry’ego!

A oprócz tego… Wykwalifikowani nauczy-
ciele i opieka ATJ Lingwista zatroszczą się 
o czas wolny. Będą wycieczki po Londynie, 
do Greenwich, Brighton, wycieczki w naj-
bliższe okolice, a jak tylko pogoda pozwoli: 
plażowanie.

Co więcej! Dzięki ciągłemu i niewymuszo-
nemu kontaktowi z prawdziwym mówio-
nym angielskim – Uczestnicy mogą szybko 
przełamać bariery komunikacyjne i zacząć 
posługiwać się językiem obcym! Dzięki 
zakwaterowaniu u rodzin goszczących – 
Uczestnicy mają okazję zobaczyć, jak żyje 
i mieszka lokalne społeczeństwo.

 � zadania do wykonania na mieście
 � odgrywanie scenek z życia codziennego 
(zakupy, pytanie o drogę, itp.)

 � quizy, zabawy, zagadki w języku angiel-
skim

 � zwiedzanie w języku angielskim z lek-
torem

#magiciseverywhere  #hArRypotter  #WArnerbrosstudio  #naPlanieFilMu

TERMINY I CENY:

1.	 27.06 – 05.07.2020 2399	zł

2.	 04.07 – 12.07.2020 2399	zł

3.	 01.08 – 09.08.2020 2399	zł

4.	 22.08 – 30.08.2020 2399	zł

Cena	zawiera: Zakwaterowanie u ro-
dziny goszczącej, warsztaty językowe 
z języka angielskiego, przejazd auto-
karem, wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 
opieka wychowawcy/lektora, ubezpie-
czenie KL/NNW/NWS/bagaż, certyfikat 
ukończenia kursu „English in Action”, 
materiały dydaktyczne, gadżety: zeszyt, 
długopis, T-shirt. 
Cena	nie	zawiera: Obowiązkowych 
kosztów realizacji programu: 150 £ – 
płatne opiekunowi na zbiórce.

hArRy POtter exPerieNce. 
obóz języKOwy

Organizator
Agencja Turystyki Językowej LINGWISTA
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10– 19 lat

ZAKWATEROWANIE 
Kampus. Młodzież będzie zakwaterowana w apartamentach, w których znajdują się pokoje 
1-osobowe, łazienka, toaleta, kuchnia i salon. Ręczniki i pościel są dostarczane i zmieniane 
co tydzień.

PROGRAM

Nowy Jork. To jedno z najbardziej ekscy-
tujących miast świata, kuszące swą magią 
turystów, którzy niejednokrotnie powra-
cają, aby realizować kolejne marzenia. To 
strzeliste drapacze chmur, żółte taksówki, 
wielkie świetlne billboardy na Time Square, 
liczne muzea, galerie i wieczorne spektakle 
na Broadwayu.

Szkoła. Plus! To międzynarodowa organiza-
cja zajmująca się nauczaniem języka angiel-
skiego już prawie 50 lat w krajach, gdzie jest 
on językiem urzędowym i powszechnie uży-
wanym. Szkoły Plus akredytowane są zarów-
no przez brytyjskie, jak i międzynarodowe 
organizacje zrzeszające szkoły językowe (m. 
in. British Council, FIYTO, BETA czy ATOSA).

Kurs standardowy. Młodzież odbędzie kurs 
20 lekcji w tygodniu w grupach międzynaro-
dowych. Zajęcia prowadzone są w ciekawy 
sposób i skupiają się na rozwoju umiejętności 
głównie komunikacyjnych poprzez debaty, 
prezentacje i streszczenia i różnego rodzaju 
rozmowy.

Kurs ONZ. Zapewnia studentom rzeczy-
wiste zrozumienie działania Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i jej misji rozwoju 
obywateli świata. Poszukiwanie i przygoto-
wanie kariery to podstawa tego programu. 

Ponadto Uczestnicy będą mieć okazję udać 
się do siedziby ONZ!

Kurs Wall Street. W dzisiejszych zglobali-
zowanych korporacjach zarządzanie walu-
tą stało się warunkiem sukcesu w świecie 
finansów. Ten kurs ma na celu rozwijanie 
umiejętności skutecznego myślenia i umie-
jętności ekonomicznych z naciskiem na rynek 
międzynarodowy. 

Program pozalekcyjny. Program pozalekcyj-
ny koncentruje się na głównych atrakcjach 
Nowego Jorku, jak również bazy sportowo-
-rekreacyjnej kampusu. Popłyniemy pod 
Statuę Wolności wraz z wejściem do mu-
zeum, przejdziemy się po barwnym Times 
Square, wjedziemy na górę Top of the Rock 
oraz Empire State Building skąd zobaczymy 
piękny widok na Manhattan, zrobimy zaku-
py na najsłynniejszej ulicy handlowej świata 
Fifth Avenue.

#międzynaROdowePrzyjaźnie  #kultuROznAStwo  #AMeryKAńskikaMPus 

TERMINY I CENY:

1.	 02.07 – 24.07.2020 15799	zł

Cena	zawiera: Zakwaterowanie: na 
kampusie, kurs językowy: 20 lekcji 
w  tygodniu, wyżywienie: 3 posiłki 
dziennie, opiekę polskiego pilota-opie-
kuna, transfer z/na lotnisko, ubezpie-
czenie KL/NNW/bagaż, materiały do 
nauki, certyfikat ukończenia kursu, 
pakiet powitalny: zeszyt, długopis, 
T-shirt, torba szkolna, turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny.
Cena	nie	zawiera: Przelotu, obowiąz-
kowych kosztów realizacji programu 
oraz dobrowolnych dopłat do wybra-
nych kursów.
Obowiązkowe	koszty	realizacji	pro-
gramu: 400 USD – płatne opiekunowi 
na zbiórce; 60 USD – kaucja zwrotna 
za zakwaterowanie.

DOPŁATY:
 � Dopłata do kursu Wall Street – 300 zł 

/ tydzień (min. 2 tygodnie)
 � Dopłata do kursu ONZ – 440 zł / 

tydzień (min. 2 tygodnie)

MiędzynaROdowy Obóz 
języKOwy w noWyM joRku

Organizator
Agencja Turystyki Językowej LINGWISTA
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wiek: 
13 – 17 lat

ZAKWATEROWANIE 
Uczestnicy obozy będą mieszkać w Tokyo Central Youth Hostel w pokojach wieloosobo-
wych z łóżkami piętrowymi. Łazienki znajdują się na korytarzu.

PROGRAM

Szkoła. KAI to sprawdzona przez nas szkoła 
języka japońskiego znajdująca się w centrum 
Tokio.

Kurs. 20 lekcji języka japońskiego w ty-
godniu podzielonych na 9 dni w klasach 
liczących od 5 do maksymalnie 16 osób. 
Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynają-
cych swoją przygodę z językiem japońskim 
i skupia się na poznaniu podstaw w języku 
mówionym, tak więc po 2-tygodniowym 
kursie Uczestnicy będą umieli się przedsta-
wić i poznają zasadnicze zwroty, aby móc 
przeprowadzić prostą konwersację. Osoby 
już uczące się tego języka będą w klasach 
o wyższym poziomie ze studentami.

Bogaty program. Program organizowany 
przez szkołę stworzony jest tak aby móc 
poznać tradycję i nowoczesność Japonii. 
Młodzież odkryje najważniejsze atrakcje tu-
rystyczne Tokio, centrum miasta, najwyższe 
wieżowce Shinjuku, Tokyo Tower wzorowa-
nej na Wieży Eiffla, najważniejszą świątynię 
Asakusa oraz najważniejszy chram Tokio 
Meiji Shrine wraz z parkiem. Przejdziemy 
się barwnymi ulicami Harajuku gdzie moż-
na zaobserwować młodzieżową popkulturę, 
jak także zobaczymy ciekawą architekturę 
Edo-Tokyo. Zwiedzimy Kamakurę, dawną 
stolicę Japonii słynącą z wielkiego Buddy 
oraz kompleksów świątynno-parkowych, 
Yokohamę gdzie znajduje się największy 

port kraju oraz słynny i zarazem największy 
China Town, oraz wyspę Odaiba z Tęczowym 
Mostem, gdzie jest się ładna promenada 
z widokiem na Tokio i sporo atrakcji takich 
jak m.in. Statua Wolności, pomnik robota 
Guandam czy Toyota Show Room. Jednym 
z ekscytujących punktów będzie także wy-
cieczka do Disneylandu!

Oprócz wycieczek, młodzież będzie uczest-
niczyła w ciekawych warsztatach, aby po-
znać japońską kulturę. Nauczymy się wy-
konywać japońskie lampiony i wachlarze, 
przygotowywać sushi, malować na płótnie 
techniką Yuzen Dyeing oraz poznamy cere-
monię parzenia herbaty!

Opieka. Grupa przebywa pod stałą opieką 
polskiego opiekuna oraz lokalnej kadry.

#naukajApońskiego  #tOkyOtoweR  #chinAtowN  #diSneylANd

TERMINY I CENY:

1.	 04.07 – 19.07.2020 18899	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 14 
noclegów, kurs językowy 20 lekcji w ty-
godniu, wyżywienie 3 posiłki dziennie, 
opiekę polskiego pilota-opiekuna, 
transfer z/na lotnisko, ubezpieczenie 
KL/NNW/bagaż, materiały do nauki, 
certyfikat ukończenia kursu, pakiet 
powitalny ATJ Lingwista, turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny.
Cena	nie	zawiera: Przelotu, obowiąz-
kowych kosztów realizacji programu.
Obowiązkowe	koszty	realizacji	pro-
gramu: 50 000 JPY – płatne opiekuno-
wi na zbiórce.

MiędzynaROdowy Obóz 
języKOwy w toKio

Organizator
Agencja Turystyki Językowej LINGWISTA
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wiek: 
12– 18 lat

ZAKWATEROWANIE 
Rodziny goszczące. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, łazienka dzielona z domownikami. Rodziny 
starannie wyselekcjonowane.

PROGRAM

Szkoła. Szkoła językowa English Language 
Academy, w której odbędziemy 10 lekcji, 
uczy języka angielskiego już od 30 lat i po-
siada akredytację FELTOM. Znajduje się na 
pograniczu Gżiry i Sliemy, popularnej miej-
scowości turystycznej na Malcie.

Kurs. 10 lekcji odbędziemy w szkole języ-
kowej w formie konwersacji. Podczas od-
krywania Malty będziemy uczestniczyć w 6 
warsztatach językowych na wolnym powie-
trzu. Warsztaty prowadzone w przyjemny 
sposób kładą nacisk na komunikację, zadania 
do wykonania, gry i zabawy po angielsku.

Ponadto w programie:

1 DZIEŃ. Spotkanie w hali odlotów Lotni-
ska Chopina w Warszawie. Wylot na Maltę, 
transfer do rodzin, zakwaterowanie, wieczor-
ny spacer po okolicy.

2 DZIEŃ. Wizyta w miejscowości Mar-
saschloxx. Rejs łódką w Blue Grotto – zespół 
malowniczych jaskiń, które swoją nazwę za-
wdzięczają błękitnej poświacie, jaka powsta-
je kiedy promienie słoneczne wpadają do jej 
wnętrza. Panoramiczny objazd stolicy Malty.

3 DZIEŃ. Piesza wycieczka po St. Julians. 
Plażowanie i kąpiele w jednej z zatoczek. 
Popołudniu zajęcia językowe w szkole. 
Wieczorna integracja.

4 DZIEŃ. Piesza wycieczka do Sliemy. 
Spacer promenadą tego znanego kurortu 
i chwile relaksu na kamiennej plaży. Popo-
łudniu zajęcia językowe w szkole. Wieczorem 
wspólne wyjście na dyskotekę.

5 DZIEŃ. Wycieczka do Valletty – najmniej-
szej i najbardziej na południe położonej sto-
licy w Europie. Zajęcia językowe w szkole. 
Wieczorem gra.

6 DZIEŃ. Wycieczka na jedną z najbardziej 
znanych plaż piaszczystych na Malcie. Czas 
na relaks i kąpiele w morzu. Leżaki i parasole 
płatne dodatkowo.

7 DZIEŃ. Całodzienny rejs na malowniczą 
wyspę Comino. Popłynie wzdłuż wybrzeża 
Malty na trzecią co do wielkości wyspę, ma-
lowniczo położoną pomiędzy Maltą, a Gozo. 
Będzie czas na plażowanie i kąpiele w tzw. 
„Błękitnej Lagunie”.

8 DZIEŃ. Po wczesnym wykwaterowaniu 
transfer na lotnisko i przelot do Polski.

#waKAcjeNawysPie  #malOwniczejaskinie  #relAks  #błękitnalAguna

TERMINY I CENY:

1.	 27.06 – 04.07.2020 1450	zł

2.	 04.07 – 11.07.2020 1450	zł

3.	 25.07 – 01.08.2020 1450	zł

4.	 01.08 – 08.08.2020 1450	zł

5.	 08.08 – 15.08.2020 1450	zł

Cena	zawiera: Zakwaterowanie u ro-
dziny maltańskiej, warsztaty językowe, 
wyżywienie: 2 posiłki dziennie, transfer 
z/na lotnisko, opieka polskiego opieku-
na, ubezpieczenie KL/NNW/NWS/ba-
gaż, certyfikat ukończenia kursu, pakiet 
powitalny: zeszyt, długopis, t-shirt.
Cena	nie	zawiera: Przelotu, obowiąz-
kowych kosztów realizacji programu 
oraz dobrowolnych dopłat.
Obowiązkowe	koszty	realizacji	pro-
gramu: 160 € – płatne opiekunowi na 
zbiórce; 21 € – 7-dniowa karta miejska 
lub 15 € – karta na 12 przejazdów.

DOPŁATY:
 � Pakiet lunch’owy – 130 zł

FuN eNglish. Obóz 
języKOwy Na Malcie

Organizator
Agencja Turystyki Językowej LINGWISTA
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wiek: 
5 – 17 lat

ZAKWATEROWANIE 
Kampus w Barcelonie – beach. Zakwaterowanie niedaleko Barcelony w miejscowości 
Castelldafells, w pokojach 1 – lub 2-osobowych z łazienkami i klimatyzacją. Na terenie 
znajduje się duży ogród, udogodnienia sportowe i sala wielofunkcyjna.

PROGRAM

Barcelona. Położona nad Morzem Śródziem-
nym, jest jednym z największych i najważ-
niejszych miast Hiszpanii. Barcelona słynie ze 
swej architektury i niepowtarzalnego stylu, 
gdzie nowoczesność przeplata się z bogatą 
w historią i kulturą oraz z awangardowymi 
budowlami Gaudiego. To dynamiczne miasto 
tętniące życiem przez cały rok!

Szkoła. Szkoły w Barcelonie, Madrycie, Mar-
belli i Walencji należą do renomowanej sieci 
szkół położonych na terenie całej Hiszpanii 
oraz Ameryki Łacińskiej, oferujących kursy 
dla dzieci i dorosłych. Posiadają akredytacje 
Instytutu Cervantesa oraz CEELE, są człon-
kami NAFSA, ALTO, AATSP, UNION LATINA, 
AEEM, AMACFE, FEDELE, AECAE.

Kurs. Do wyboru hiszpański lub angielski! 
20 lekcji w tygodniu języka hiszpańskiego 
lub angielskiego. Nauka prowadzona jest 
na wszystkich poziomach zaawansowania, 
w grupach międzynarodowych, liczących 
maksymalnie 15 osób. Każda lekcja trwa 45 
minut. Przydział do grup odbywa się na pod-
stawie testu kwalifikacyjnego pierwszego 
dnia w szkole. Podczas zajęć nacisk położony 
jest na praktyczne wykorzystanie znajomości 
języka. Szkoła zapewnia zestaw bezpłatnych 
materiałów do nauki. Kurs zakończony jest 
egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.

Program pozalekcyjny. Program pozalekcyj-
ny dostosowany do wieku i zainteresowań 
dzieci i młodzieży to z jednej strony świetna 
zabawa, a z drugiej – możliwość praktyko-
wania swoich umiejętności językowych nie 
tylko z uczestnikami z innych krajów, ale 
też z rówieśnikami z Hiszpanii. Przewidzia-
no wiele atrakcji, w tym zajęcia sportowe, 
animacje, gry i zabawy, różne warsztaty arty-
styczne i kulinarne oraz naukę żonglowania! 
Ponadto podczas 2-tygodniowego pobytu 
przewidziano minimum dwie wycieczki półd-
niowe skupiające się na atrakcjach turystycz-
nych danego miasta i jedną całodniową poza 
miasto. A po kolacji: wieczory tematyczne, 
animacje i dyskoteki.

#PraktyczneuMiejętNości  #PiękNaArchitektura  #hiszpańskilubANgielski  

TERMINY I CENY:

1.	 05.07 – 18.07.2020 7769	zł

2.	 19.07 – 01.08.2020 7769	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
w kampusie, kurs języka hiszpańskie-
go/angielskiego: 20 lekcji w tygodniu, 
wyżywienie: 3 posiłki dziennie, program 
popołudniowy raz z wycieczkami dla 
dzieci i młodzieży, opieka kadry hisz-
pańskiej, ubezpieczenie KL/NNW/NWS/
bagaż, certyfikat ukończenia kursu.
Cena	nie	zawiera: Przelotu, transferu 
z lotniska, opcji dodatkowych (więcej 
informacji na www.kompas.pl).
Ceny	transferów: 765 zł w obie strony 
za 1 osobę; 450 zł w obie strony za 1 
osobę przy 2-3 osobach podróżują-
cych razem.

MiędzynaROdowy Obóz 
języKOwy w baRcelONie

Organizator
Agencja Turystyki Językowej LINGWISTA

http://www.kompas.pl
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wiek: 
5– 18 lat

ZAKWATEROWANIE 
Kampus w Madrycie. Obiekt dysponuje pokojami 1- i 2-osobowymi z łazienkami. Ośrodek 
posiada salę wypoczynkową, salę komputerową, siłownię, boisko do piłki nożnej, siatkówki 
oraz korty tenisowe.

PROGRAM

Madryt. Stolica Hiszpanii, należy do najbar-
dziej ekscytujących i nowoczesnych stolic 
Europy. Stanowi kulturalne centrum Hiszpa-
nii. Madryt znany jest również jako „miasto, 
które nigdy nie zasypia” – oferta rozrywkowa 
jest tu bowiem niezwykle bogata: koncerty, 
festiwale, pokazy, parki rozrywki. 

Szkoła. Szkoły w Barcelonie, Madrycie, Mar-
belli i Walencji należą do renomowanej sieci 
szkół położonych na terenie całej Hiszpanii 
oraz Ameryki Łacińskiej, oferujących kursy 
dla dzieci i dorosłych. Posiadają akredytacje 
Instytutu Cervantesa oraz CEELE, są człon-
kami NAFSA, ALTO, AATSP, UNION LATINA, 
AEEM, AMACFE, FEDELE, AECAE.

Kurs. Do wyboru hiszpański lub angielski! 
20 lekcji w tygodniu języka hiszpańskiego 
lub angielskiego. Nauka prowadzona jest 
na wszystkich poziomach zaawansowania, 
w grupach międzynarodowych, liczących 
maksymalnie 15 osób. Każda lekcja trwa 45 
minut. Przydział do grup odbywa się na pod-
stawie testu kwalifikacyjnego pierwszego 
dnia w szkole. Podczas zajęć nacisk położony 
jest na praktyczne wykorzystanie znajomości 
języka. Szkoła zapewnia zestaw bezpłatnych 
materiałów do nauki. Kurs zakończony jest 
egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.

Program pozalekcyjny. Dostosowany do 
wieku i zainteresowań dzieci i młodzieży to 
z jednej strony świetna zabawa, a z drugiej – 
możliwość praktykowania swoich umiejęt-
ności językowych nie tylko z uczestnikami 
z innych krajów, ale też z rówieśnikami 
z Hiszpanii, którzy stanowią aż 60% wszyst-
kich uczestników obozu! Tu nie ma czasu 
na nudę! Przewidziano wiele atrakcji, w tym 
zajęcia sportowe, animacje, gry i zabawy, 
różne warsztaty artystyczne i kulinarne oraz 
naukę żonglowania! Ponadto podczas 2-ty-
godniowego pobytu przewidziano minimum 
dwie wycieczki półdniowe skupiające się 
na atrakcjach turystycznych danego miasta 
i jedną całodniową poza miasto. A po kolacji: 
wieczory tematyczne, animacje i dyskoteki.

#noWOczeSneMiAStO  #naukahiSzPańskiego  #PoszeRzaniesłOwnictwa 

TERMINY I CENY:

1.	 05.07 – 18.07.2020 7769	zł

2.	 19.07 – 01.08.2020 7769	zł

Cena	 zawiera: Zakwaterowanie 
w kampusie, kurs języka hiszpańskie-
go/angielskiego: 20 lekcji w tygodniu, 
wyżywienie: 3 posiłki dziennie, program 
popołudniowy raz z wycieczkami dla 
dzieci i młodzieży, opieka kadry hisz-
pańskiej, ubezpieczenie KL/NNW/NWS/
bagaż, certyfikat ukończenia kursu.
Cena	nie	zawiera: Przelotu, transferu 
z lotniska, opcji dodatkowych (więcej 
informacji na www.kompas.pl). 
Ceny	transferów: 765 zł w obie strony 
za 1 osobę; 450 zł w obie strony za 1 
osobę przy 2-3 osobach podróżują-
cych razem.

MiędzynaROdowy Obóz 
języKOwy w madrycie

Organizator
Agencja Turystyki Językowej LINGWISTA

http://www.kompas.pl
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13 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE 
Hostel SYHA. Hostel dysponuje 6-osobowymi pokojami z łóżkami piętrowymi i łazienkami. 
W częściach wspólnych jest bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

PROGRAM

1 DZIEŃ. Zbiórka, przejazd przez Polskę 
i Niemcy w kierunku Holandii.

2 DZIEŃ. Amsterdam – miasto mostów, ka-
nałów i rowerów. Spacer: Plac Rembrandta, 
targ kwiatowy, Plac Dam. Nocna przeprawa 
promowa Amsterdam – Newcastle.

3 DZIEŃ. Zamek Alnwick, w którym kręco-
no wiele znanych filmów (m.in. Harry’ego 
Pottera i Robin Hooda). Przejazd wzdłuż 
malowniczego wybrzeża Northumberland 
do Edynburga.

4 DZIEŃ. Edynburg – ogrody Princes Street 
Gardens, Scott Monument, główny trakt The 
Royal Mile: Hollyroodhouse Palace, kościół 
Tron Kirk, zwiedzanie położonego na ska-
le Zamku w Edynburgu. Wspólna zabawa 
w Świecie Iluzji – Camera Obscura. Spacer 
z przewodnikiem anglojęzycznym śladami 
historii i Harry’ego Pottera.

5 DZIEŃ. Zwiedzanie pałacu Linlithgow – 
byłej rezydencji królów Szkocji, The Kelpies – 
30-metrowe rzeźby koni, zwiedzanie zamku 
Stirling. Rejs statkiem po jednym z malowni-
czych jezior, zwanych w Szkocji „Loch”.

6 DZIEŃ. Panorama miasta z magicznego 
wzgórza Calton Hill. Queensferry – port 
z widokiem na imponujący most Forth 
Bridge, rybackie miasteczko Anstruther, St. 

Andrews – kolebka golfa. Spacer po Starym 
Mieście, obok najstarszego szkockiego Uni-
wersytetu, zwiedzanie ruin średniowieczne-
go zamku i katedry St. Andrews. Edynburg: 
zwiedzanie Narodowego Muzeum Szkocji.

7 DZIEŃ. Spacer promenadą przy plaży 
Portobello, zwiedzanie średniowiecznego 
zamku Craigmillar. Przejazd w kierunku 
wzgórz Pentland Hills – lekcja przyrodnicza 
na farmie Swanston z dziką szkocką przyrodą 
i słynnymi krowami „z grzywką”. Spacer po 
Dean Village.

8 DZIEŃ. Wyjazd z Edynburga, zwiedzanie 
opactwa Melrose Abbey, spacer po mia-
steczku. Nocna przeprawa promowa New-
castle – Amsterdam.

9 DZIEŃ. Przejazd w kierunku Polski. Powrót 
do Polski w niedzielę wieczorem lub nocą 
z niedzieli na poniedziałek w zależności od 
miasta.

Program wyjazdu prowadzony jest  w ję-
zyku polskim.

#zaMekalNWicK #szKOcKAkultura #PraktycznAwiedzA

TERMINY I CENY:

1.	 26.07 – 04.08.2020 2840	zł

Cena	zawiera: Zakwaterowanie: 5 noc-
legów w Edynburgu, przejazd autoka-
rem, wyżywienie: 2 × dziennie, opieka 
kierownika – pilota i wychowawców, 
ubezpieczenie NNW, KL, KR, bagaż – 
AXA, bogaty program zwiedzania.
Cena	nie	zawiera: Dopłaty za dojazd 
z poszczególnych miast, kosztu bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów 
i opłat obowiązkowych: 175 £ dla osób, 
które urodziły się po roku 2004; 210 £ 
dla osób, które urodziły się w roku 2004 
i wcześniej.

Wszystkie koszty podane w  funtach 
brytyjskich płatne są na miejscu go-
tówką.

edynbuRg i cuda szKOcji. 
obóz języKOwy

Organizator
Atas sp. z o.o. Nauka Języka Angielskiego
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wiek: 
11– 18 lat

ZAKWATEROWANIE 
Zakwaterowanie u rodzin brytyjskich. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. 
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Młodzież 
zakwaterowana jest w pokojach 2-5 osobowych.

PROGRAM

Uczestnicy obozu realizują praktyczne ćwi-
czenia w formie „project in English”, zdoby-
wając informacje podczas zwiedzania oraz 
wykonując ciekawe zadania.

Wymagania językowe wobec uczestników: 
znajomość języka angielskiego w stopniu 
przynajmniej podstawowym.

1 DZIEŃ. Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, prze-
jazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji.

2 DZIEŃ. Przeprawa promowa. Londyn/
Greenwich – słynny park, przez który 
przebiega Południk „0”, widok na Londyn 
ze wzgórza Greenwich. Przejście obok Mu-
zeum Morskiego oraz klipra herbacianego 
Cutty Sark. Przejazd komunikacją miejską do 
dzielnicy zakwaterowania.

3 DZIEŃ. Londyn – panorama miasta z Lon-
don Eye, spacer obok Opactwa Westmin-
ster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, 10 
Downing Street. Spacer parkiem Św. Jakuba 
pod Pałac Buckingham. Muzeum Victorii i Al-
berta – lekcja muzealna w języku angielskim.

4 DZIEŃ. Londyn – Leadenhall Market – 
miejsce znane z filmów o Harrym Potterze, 
Muzeum Londynu, spacer obok Katedry Św. 
Pawła, Tate Modern.

5 DZIEŃ. Londyn – Galeria Narodowa – 
lekcja muzealna w języku angielskim, Plac 
Trafalgar, Plac Leicester, spacer po Covent 
Garden, Soho i Chinatown, Picadilly Circus.

6 DZIEŃ. Londyn – przejazd przez dzielnice 
Knightsbridge i South Kensington, do wybo-
ru: Muzeum Historii Naturalnej lub Muzeum 
Nauki, przejście obok Royal Albert Hall, spa-
cer obok fontanny księżnej Diany, Hyde Park, 
Łuk Marmurowy.

7 DZIEŃ. Londyn – Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussaud’s, spacer po Regent’s 
Park, Oxford Street, Muzeum Brytyjskie  – 
lekcja muzealna w języku angielskim.

8 DZIEŃ. Londyn – Teatr Szekspirowski The 
Globe z przewodnikiem anglojęzycznym, 
Millenium Bridge, rejs statkiem po Tamizie 
w kierunku Greenwich.

9 DZIEŃ. Przyjazd do Polski. Powrót do 
poszczególnych miast zgodnie z rozkładem 
jazdy.

Program wyjazdu prowadzony jest w języku 
polskim.
Uczestników w wieku 11-16 lat zaprasza-
my na turnus: 04.07-12.07.2020 i 08.08-
16.08.2020. Dla Uczestników wieku 13-18 
lat dostępne są pozostałe terminy.

#ProjectineNglish  #muzea  #zwiedzANiepoANgielsku

TERMINY I CENY:

1.	 27.06 – 05.07.2020 2090	zł

2.	 04.07 – 12.07.2020 2170	zł

3.	 11.07 – 19.07.2020 2170	zł

4.	 18.07 – 26.07.2020 2170	zł

5.	 25.07 – 02.08.2020 2170	zł

6.	 01.08 – 09.08.2020 2170	zł

7.	 08.08 – 16.08.2020 2170	zł

8.	 15.08 – 23.08.2020 2090	zł

9.	 22.08 – 30.08.2020 1990	zł

Cena	zawiera: Zakwaterowanie: 6 noc-
legów w Londynie, przejazd autokarem 
i przeprawa promowa, wyżywienie: 3 × 
dziennie, ćwiczenia i konwersacje w ję-
zyku angielskim w postaci gier i zabaw 
w terenie, opieka kierownika – pilota 
i wychowawców, ubezpieczenie NNW, 
KL, KR, bagaż – AXA, bogaty program 
zwiedzania, materiały dydaktyczne.
Cena	nie	zawiera: Dopłaty za dojazd 
z poszczególnych miast. Kosztu bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów 
i opłat dodatkowych.
Koszt	wstępów	i realizacji	programu: 
Opłaty obowiązkowe: 95 £ dla osób, 
które urodziły się po roku 2004; 110 £ 
dla osób, które urodziły się w roku 2004 
i wcześniej

lONdyN. Obóz języKOwy

Organizator
Atas sp. z o.o. Nauka Języka Angielskiego
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wiek: 
12– 18 lat

ZAKWATEROWANIE 
Hotel Pascoli***. Hotel dysponuje pokojami 3 – i 4-osobowymi z łazienkami i klimatyzacją.

PROGRAM

1 DZIEŃ. Wyjazd z Polski zgodnie z rozkła-
dem, przejazd przez Czechy i Austrię w kie-
runku Włoch. 

2 DZIEŃ. Przyjazd do VICENZY znajdującej 
się na liście UNESCO. Spacer od Placu dei 
Signori, obok Bazyliki Palladiana, do Katedry 
Santa Maria Annunciata. Przejazd pociągiem 
do WERONY. 

3 DZIEŃ. Przejazd do MEDIOLANU. Spacer 
obok kościoła Santa Maria delle Grazie i Ka-
tedry Mediolańskiej, Opery La Scala, Placu 
i Kościoła św. Ambrożego, Muzeum i Zamku 
Sforzów, Corpi Santi (mury miejskie). Wizyta 
na stadionie AC Milan i Inter Mediolan – San 
Siro.

4 DZIEŃ. Przejazd do FLORENCJI. Spacer 
po Piazza del Duomo obok baptysterium 
z Drzwiami Raju, wejście do katedry Santa 
Maria del Fiore. Kontynuacja spaceru obok 
wieży Giotta, przez Piazza della Signoria przy 
Palazzo Vecchio, do Ponte Vecchio – Mostu 
Złotników. Program kończy zwiedzanie Gale-
rii Uffizi. Przejazd do PIZY. Spacer po Campo 
dei Miracoli z Krzywą Wieżą.

5 DZIEŃ. Przejazd VOLTERRY. Spacer od 
Piazza dei Priori, obok ratusza Palazzo dei 
Priori, Katedry di Santa Maria Assunta do 
baptysterium di San Giovanni. Przejazd do 
SIENY. Spacer od placu Duomo z Katedrą, 
Palazzo Pubblico, Torre del Mangia do placu 

Piazza del Campo. Przejazd do San Mauro 
Mare.

6-9 DZIEŃ. Pobyt na Riwierze Adriatyckiej 
w SAN MAURO MARE (okolice Cesenatico). 
W czasie pobytu program rekreacyjny, gry 
i zabawy na plaży, kąpiele w morzu, dysko-
teki, wizyta w Rimini, gry terenowe, quizy, 
a także wycieczki: SAN MARINO – spacer 
po zabytkowym centrum z widokiem na 
wzgórze Monte Titano. Mirabilandia – cało-
dzienna zabawa w jednym z najsłynniejszych 
włoskich parków rozrywki.

10 DZIEŃ. Przejazd do WENECJI. Rejs na 
plac św. Marka. Zwiedzanie Bazyliki św. Mar-
ka. Spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwon-
nicy św. Marka, Loggetty, Wieży Zegarowej, 
Siedziby Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzy-
dła Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto. 
Wyjazd w kierunku Polski. Nocny przejazd 
przez Austrię i Czechy.

11 DZIEŃ. Powrót do Polski zgodnie z roz-
kładem jazdy.

#PaRkrozrywki  #gelAto  #jesteśmyWmediolANie  #PlażOwanie

TERMINY I CENY:

1.	 09.07 – 19.07.2020 2340	zł

2.	 23.07– 02.08.2020 2340	zł

Cena	zawiera: Przejazd autokarem, 5 
noclegów na Riwierze Adraityckiej, 3 
noclegi tranzytowe we Włoszech, wy-
żywienie 2 razy dziennie w hotelach 
tranzytowych i 3 razy dziennie w ho-
telu, opiekę pedagogiczną kierownika-
-pilota i wychowawców, ubezpieczenie 
AXA (NNW, KL, KR, bagaż), bogaty 
program turystyczny i wypoczynkowy.
Cena	 nie	 zawiera: Dojazdu spoza 
Katowic,  kosztu biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów, kaucji zwrotnej 
i opłat dodatkowych.
Koszt	wstępów	i realizacji	progra-
mu: 10 € – kaucja zwrotna za hotel; 
120 € – koszty wstępów, komunikacji 
miejskiej, wjazdy do miast, usługi prze-
wodnickie, woda do posiłków i realiza-
cja programu.

Wszystkie koszty podane w euro płatne 
są na miejscu gotówką.

Organizator:
Atas sp. z o.o. Nauka Języka Angielskiego

WłOchy – Podróż maRzeń. Obóz 
tuRyStyczno-wyPOczyNKOwy
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AUTOR PROGRAMU

Organizator:
Atas sp. z o.o. Nauka Języka Angielskiego

wiek: 
12 – 18 lat

ZAKWATEROWANIE 
Hotel Esplendid*** w Blanes. Hotel położony ok. 300 m od plaży i ok. 1 km od centrum 
miasta. Zakwaterowanie w pokojach 3 – i 4-os. z klimatyzacją, TV i ręcznikami w cenie. 
Każdy pokój z balkonem (widok na basen lub na ulice).

PROGRAM

1 DZIEŃ. Wyjazd z Polski, przejazd przez 
Czechy i Austrię w kierunku Włoch zgodnie 
z rozkładem jazdy.

2 DZIEŃ. W godzinach porannych przyjazd 
do WENECJI. Rejs na plac Św. Marka. Zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem: wejście do 
Bazyliki Św. Marka, spacer od Pałacu Do-
żów, obok Dzwonnicy Św. Marka, Loggetty, 
obok Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru 
obok Siedziby Prokuratorów, Skrzydła Napo-
leona, Biblioteki do Ponte Rialto. Przejazd 
do hotelu.

3 DZIEŃ. Przejazd do MEDIOLANU. Zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem: spacer obok 
Opery La Scala przez plac Katedralny wraz 
z Katedrą Narodzin św. Marii, na Stary Ry-
nek, Galeria Vittorio Emanuele. Spacer obok 
Ratusza, Zamku Sforzów. Obiad. Przejazd na 
nocleg w Awinionie.

4 DZIEŃ. AWINION: zwiedzanie jednego 
z najbardziej fascynujących miast południa 
Francji – Pałac Papieży, romańska katedra 
Notre-Dame, most Św. Benedykta z XII w. 
Przejazd do hotelu na Costa Brava w porze 
kolacji.

4-8 DZIEŃ. Pobyt na Costa Brava. W czasie 
pobytu program rekreacyjny, animacje w ho-
telu, gry i zabawy na plaży, kąpiele w morzu 

pod opieką miejscowego ratownika. Wy-
cieczka do BARCELONY – spacer po Barri 
Gòtic i La Rambla, największe dzieła Gau-
diego oglądane z zewnątrz: Sagrada Família, 
Casa Milà oraz Casa Batlló, zwiedzanie Parku 
Güell. Wizyta w GIRONIE.

8 DZIEŃ. Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. BLANES – Ogrody Mar i Murtra. 
Wieczorny wyjazd z Blanes. Nocny przejazd 
do Włoch.

9 DZIEŃ. Przyjazd do GENUI. Zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem. Spacer po mieście, 
w którym urodził się Krzysztof Kolumb m.in. 
Piazza del Ferrari, przejście obok gotyckiej 
katedry San Lorenzo. Zakończenie spaceru 
na Starym Mieście.

10 DZIEŃ. Przejazd do Parku Rozrywki 
Gardaland – całodzienna zabawa. Wyjazd 
w kierunku Polski. Nocny przejazd przez 
Austrię i Czechy.

11 DZIEŃ. Powrót do Polski zgodnie z roz-
kładem jazdy.

Poszczególne punkty programu mogą ulec 
przesunięciu lub zmianie.

#całkoWityrelAks  #bArcelona  #dużOzWiedzania  #spaceROwanie

TERMINY I CENY:

1.	 02.07 – 12.07.2020 2360	zł

2.	 09.07 – 19.07.2020 2360	zł

3.	 16.07 – 26.07.2020 2360	zł

4.	 23.07 – 02.08.2020 2310	zł

5.	 30.07 – 09.08.2020 2310	zł

6.	 06.08 – 16.08.2020 2310	zł

Cena	 zawiera: Przejazd autokarem, 
4 noclegi na Costa Brava, 3 noclegi 
tranzytowe, wyżywienie 2 razy dzien-
nie w hotelach tranzytowych i 3 razy 
dziennie w  hotelu Esplendid, opiekę 
pedagogiczną kierownika-pilota i wy-
chowawców przez cały okres trwania 
wyjazdu, ubezpieczenie AXA (NNW, KL, 
KR, bagaż), bogaty program zwiedzania.
Cena	 nie	 zawiera: Dojazdu spoza 
Katowic,  kosztu biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów, kaucji zwrotnej 
i opłat dodatkowych.
Koszt	wstępów	i realizacji	progra-
mu: 10 € – kaucja zwrotna za hotel; 
120 € – koszt wstępów, komunikacji 
miejskiej, wjazdy do miast, parkingi, 
usługi przewodnickie, obiad  w  Me-
diolanie, woda do posiłków i realiza-
cja programu.
Wszystkie koszty podane w euro płatne 
są na miejscu gotówką.

hiSzPania i Perły euroPy. Obóz 
tuRyStyczno-wyPOczyNKOwy
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Wiemy jak często trudne do przewidzenia jest to, czy nasze Dziecko, które nie jest jeszcze doświadczonym 
bywalcem obozów i kolonii, zintegruje się z nowymi kolegami i odnajdzie się poza znanym sobie otoczeniem. 
Czy dobrze będzie się czuło w grupie rówieśników, czy może decyzja o wysłaniu na pierwszy obóz powinna 
jeszcze poczekać? Czasem, pomimo starań naszej profesjonalnej kadry, tęsknota za domem jest silniejsza 
i nie chcąc narazić początkującego Uczestnika na złe wspomnienia z pierwszego obozu, zabieramy go 
przed zakończeniem kolonii do domu. W przypadku, gdy Klient ma wykupioną Gwarancję Aklimatyzacji, 
zwracamy proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych dni poniesioną opłatę za obóz.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Nasza firma przystąpiła do ogólnopolskiego rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Jest to system 
zniżek dla rodzin wielodzietnych, przysługujący rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. 
Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Jej posiadacze mają możliwość korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Szczegóły programu 
na stronie www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny. My ze swojej strony oferujemy 100 zł 
rabatu dla każdego członka rodziny posiadającego Kartę, na dowolny obóz organizowany przez BTA Kompas. 
Karta Dużej Rodziny nie obowiązuje przy obozach w cenie promocyjnej. Warunkiem otrzymania zniżki jest 
przesłanie skanu lub zdjęcia Karty uczestnika obozu na adres e-mail biuro@kompas.pl. Skan lub zdjęcie 
należy przesłać przed dokonaniem płatności za dany obóz.

Liczba dni do rozpoczęcia 
imprezy Wg Warunków Uczestnictwa Z Pakietem Ochronnym

PARASOL
Z Pakietem Ochronnym
SUPER PARASOL

Powyżej 30 dni 200 zł 0 zł 0 zł

30-14 dni do 50% ceny imprezy do 25% ceny imprezy do 10% ceny imprezy

13-1 dni do 60% ceny imprezy do 30% ceny imprezy do 15% ceny imprezy

Niestawienie się na zbiórkę do 80% ceny imprezy do 40% ceny imprezy do 20% ceny imprezy

Pełna informacja na temat obniżenia kosztów rezygnacji z imprezy dostępna na stronie www.kompas.pl 

GWARANCJA AKLIMATYZACJI

 Różnego rodzaju sytuacje losowe (choroba, wydarzenie rodzinne, odwołanie urlopu itp.) mogą spowodować 
konieczność niespodziewanej rezygnacji z udziału w imprezie. Dla uniknięcia dość wysokich kosztów finansowych 
związanych z taką rezygnacją proponujemy przy kupnie imprezy nabycie fakultatywnego Pakietu Ochronnego 
pozwalającego na znaczące obniżenie kosztów wynikających z warunków uczestnictwa.
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PEŁNA TREŚĆ ZNAJDUJE SIĘ: www.kompas.pl
I.  DEFINICJE UŻYTE W WARUNKACH UCZESTNICTWA, ZASADY 

OGÓLNE 
1.	 Pojęcia i definicje używane w niniejszych Warunkach Uczestnictwa mają nastę-

pujące znaczenie:
A)	 Warunki Uczestnictwa - niniejsze Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycz-

nych organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej sp. z o.o. 
B)	 Impreza lub impreza turystyczna - impreza turystyczna Organizatora stano-

wiąca połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na 
potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa 
w art. 5 ustawy.

C)	 Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powią-
zanych usługach turystycznych (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2361), link: http://
prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361 lub https://
kompas.pl/strona-glowna/pobierz-niezbdne-dokumenty.

D)	 Organizator lub Biuro – Biuro Turystyki Aktywnej Kompas sp. z o.o. ul. Aseso-
ra 72, 80-119 Gdańsk, biuro@kompas.pl, tel. 58 303 18 78, organizujące daną 
imprezę turystyczną.

E)	 Podróżny lub Uczestnik - każdy, kto chce zawrzeć Umowę lub jest uprawniony 
do podróżowania na podstawie Umowy zawartej w zakresie stosowania ustawy.

F)	 Strony - Organizator i Podróżny.
G)	 Agent turystyczny - przedsiębiorca, który na podstawie umowy agencyjnej 

z Organizatorem sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy utworzone przez 
Organizatora. 

H)	 Umowa - zgłoszenie - formularz o nazwie „umowa-zgłoszenie” służący celom 
określonym w rozdziale III.

I)	 Umowa - zawarta między Organizatorem a Podróżnym Umowa o udział w im-
prezie dotycząca imprezy jako całości lub jeżeli impreza jest realizowana na pod-
stawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi 
turystyczne w ramach tej samej imprezy.

J)	 Katalog imprez - udostępniony przez Organizatora i skierowany do ogółu ma-
teriał informujący o imprezach w formie katalogu, folderu i broszury lub w for-
mie im podobnej zawierający informacje dotyczące imprez organizowanych 
przez Organizatora.

K)	 Informacje dodatkowe - Informacje dodatkowe do oferty turystycznej - szczegó-
łowe zasady dotyczące organizacji poszczególnych rodzajów imprez, stanowiące 
uzupełnienie Warunków Uczestnictwa.

L)	 Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Podróżnemu lub Organiza-
torowi, przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób 
umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do 
celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowy-
wanych informacji w niezmienionej postaci.

M)	 Ubezpieczyciel – Axa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (ul. Chłodna 
51; 00-867 Warszawa, +48 22 555 00 00, fax +48 22 555 05 00) zapewniający 
wymagane ustawą ubezpieczenia, w tym dla imprez zagranicznych ubezpie-
czenie KL/NNW oraz zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w postaci 
gwarancji ubezpieczeniowej.

N)	 Gwarancja ubezpieczeniowa - gwarancja ubezpieczeniowa na wypadek niewy-
płacalności Organizatora, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, wydana 
przez ubezpieczyciela.

O)	 Fundusz - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w przepisach 
rozdziału 5 ustawy.

P)	 Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności - sytuacja pozostająca poza kontrolą 
strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, 
nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.

Q)	 Niezgodność – niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych 
objętych imprezą.

R)	 Powrót do kraju - powrót Podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży lub do 
innego miejsca uzgodnionego przez strony Umowy.

2.	 Warunki Uczestnictwa stanowią wzorzec Umowy w rozumieniu art. 384 k.c. i okre-
ślają prawa i obowiązki Organizatora i Podróżnego związane z oferowaniem, sprze-
dażą i realizacją imprez turystycznych Organizatora. W sprawach nieuregulowanych 
Warunkami Uczestnictwa obowiązują przepisy ustawy.

3.	 Organizator i Podróżny przekazują sobie wymagane ustawą lub Umową informa-
cje, oświadczenia i materiały za potwierdzeniem odbioru w sposób odpowiedni do 
rodzaju uzgodnionego przez strony i wskazanego w umowie-zgłoszeniu trwałego 
nośnika, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.	 Jeżeli ustawa wymaga przekazania Podróżnemu informacji lub oświadczenia na 
określonym nośniku - zostanie użyty nośnik wskazany w ustawie. 

5.	 Zawarcie Umowy potwierdza rezerwację i wyraża tym samym zgodę Podróżnego 
na postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz zakres świadczeń 
określonych w Umowie, programie imprezy i szczegółowej ofercie. 

II. UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
1.	 Stronami Umowy są Organizator i Podróżny. W przypadku zawierania przez Po-

dróżnego Umowy na rzecz osoby trzeciej, Podróżny wskazuje tę osobę w umowie-
-zgłoszeniu. Jeżeli Podróżny nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, to przy 
zawieraniu Umowy działa za niego przedstawiciel ustawowy.

2.	 Podróżny określa w umowie-zgłoszeniu wybraną imprezę, termin jej rozpoczę-
cia i zakończenia, liczbę Podróżnych Uczestniczących w imprezie oraz wskazane 
w umowie-zgłoszeniu dane osobowe Podróżnych, a także, poprzez zaznaczenie 
właściwej opcji, wskazuje rodzaje i zakres usług objętych programem imprezy 
i składa oświadczenia związane z imprezą przewidziane w formularzu umowy-zgło-
szenia. Organizator w umowie-zgłoszeniu podaje wymagane ustawą informacje 
o imprezie i związane z imprezą.

3.	 Integralną część Umowy stanowią:
A)	 Program i warunki imprezy.
B)	 Warunki Uczestnictwa.
C)	 Ewentualne informacje dodatkowe do oferty turystycznej.
D)	 Umowa – zgłoszenie.
E)	 Standardowy formularz, o jakim mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 1.
F)	 Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.
G)	 Ewentualnie inne regulaminy, o ile będą miały zastosowanie (np. Regulamin 

Dojazdów, Pakiety Ochronne Parasol i Super Parasol itp.) 
4.	 Podróżny zobowiązany jest zapłacić cenę imprezy w umówionej wysokości oraz 

w terminach określonych w Umowie, oraz zgodnie z Rozdziałem V Warunków 
Uczestnictwa. 

5.	 W Umowie strony określają wymagania specjalne, o których Podróżny powiadomił 
Organizatora i na które strony Umowy wyraziły zgodę. 

6.	 Informacje, o których mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 2 lit. a-f Warunków Uczest-
nictwa nie podlegają zmianie, chyba że strony Umowy postanowią inaczej albo 
zostaną zmienione w następujących przypadkach:
A)	 podwyższenia ceny, które jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek 

zmiany: 
a)	 ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa 

lub innych źródeł zasilania, 
b)	 wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową 

o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą 
bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków 
turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście 
na ląd w portach oraz na lotniskach, 

c)	 kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej,
B)	 jednostronnej zmiany warunków Umowy (innych niż cena) przez Organizatora 

w przypadku, gdy łącznie spełnione następujące warunki: 
a)	 Organizator zastrzegł sobie prawo do tego w Umowie; 
b)	 zmiana jest nieznaczna, 
c)	 poinformuje Podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, 

na trwałym nośniku.
7.	 Zawarcie Umowy polega na podpisaniu Umowy w formie pisemnej przez Podróż-

nego albo osobę zgłaszającą oraz osobę przyjmującą zgłoszenie, reprezentującą 
Organizatora albo Agenta upoważnionego do sprzedaży imprez Organizatora lub 
akceptacja oferty polegająca na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rezer-
wacyjnego Umowy zgłoszenia wraz z wszystkimi załącznikami o jakich mowa 
wyżej w ust. 3 dostępnych na stronie www.kompas.pl. Za zawarcie Umowy uznaje 
się również przekazanie na konto Biura zaliczki w wysokości 30% imprezy, pod 
warunkiem zawarcia Umowy w sposób określony w zd. 1 w ciągu 3 dni od dnia 
dokonania przelewu. 

8.	 Uczestnikami imprezy są wszystkie osoby objęte zgłoszeniem.
9.	 W Umowie winny znaleźć się, uzgodnione przez strony, informacje o wymaga-

niach specjalnych (medyczne, społeczne itp.) związanych z pobytem Uczestnika 
na imprezie.

10.	Osoba zgłaszająca winna sprawdzić, czy w Umowie prawidłowo zawarto dane 
i uzgodnienia.

11.	Uczestnik jest obowiązany dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie 
(paszport, ważne legitymacje szkolne, wnioski wizowe, karty kwalifikacyjne itp.). 
Rodzaj dokumentów oraz termin ich dostarczenia lub okazania określa Organizator.

12.	O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z realizacją 
Umowy (wymiana paszportu, utrata dokumentów lub uprawnień itp.) Uczestnik 
ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora. Brak informacji lub prze-
kazanie jej w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownych zmian zwalnia 
Organizatora ze skutków z tego wynikłych, a Uczestnika może obciążyć dodat-
kowymi kosztami.

III.  UDZIAŁ W IMPREZACH PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁ-
NOLETNICH

1.	 Osoby niepełnoletnie biorą udział w imprezie za zgodą i na wniosek rodziców 
(opiekunów prawnych). Rodzice (opiekunowie) są odpowiedzialni materialnie za 
szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpo-
wiedzialność cywilnoprawną (o ile nie ponosi odpowiedzialności za nią Organizator 
z tytułu winy w nadzorze). 

2.	 Osoby niepełnoletnie biorące udział w imprezach turystycznych są bezwzględnie 
obowiązane dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu wyjazdu poprawnie 
wypełniony dokument „Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu”, który jest naj-
ważniejszą informacją o stanie zdrowia Uczestnika.

3.	 Niedostarczenie tego dokumentu może być powodem odmowy przyjęcia Uczest-
nika na obóz. Przyjęcie na obóz może nastąpić dopiero w momencie dostarczenia 
prawidłowej karty kwalifikacyjnej. W przypadku nie przyjęcia Uczestnika na obóz 
z powodu niedostarczenia karty kwalifikacyjnej lub jej dostarczenia z opóźnieniem, 
Uczestnikowi imprezy nie przysługują terminy zastępcze wyjazdów, natomiast 
ewentualny zwrot pieniędzy nastąpi na zasadach określonych w Rozdziale X ust. 2.

4.	 Niepełnoletni Uczestnik imprezy jest obowiązany stosować się do wszystkich re-
gulaminów obowiązujących na obozie oraz poleceń kadry, w tym kierownika, wy-
chowawców i instruktorów.

5.	 Niepełnoletnich Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, 
spożywania i używania tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz innych środków odu-
rzających. Uczestnik podejrzany o spożywanie alkoholu, narkotyków lub środków 
odurzających może być poddany badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi.

6.	 Uczestnik drastycznie naruszający regulamin, niniejsze Warunki Uczestnictwa lub 
postępujący w sposób rażący niezgodnie z przyjętymi zasadami współżycia spo-
łecznego może zostać usunięty z obozu i odwieziony do domu na koszt rodziców 
(opiekunów). 

7.	 Uczestnik pełnoletni na imprezach przeznaczonych z definicji dla osób niepełnoletnich 
podlega takim samym rygorom, zasadom i przepisom jak Uczestnik niepełnoletni.

8.	 Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą niepełnoletnią w miejscu 
imprezy w oparciu o jej własny telefon (zalecany kontakt w godzinach 13.00-14.30 
jak również z kierownikiem imprezy, którego numer telefonu zostanie podany 
bezpośrednio przez rozpoczęciem imprezy. 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.	 Z chwilą podpisania Umowy Podróżny jest obowiązany wpłacić przedpłatę w wy-

sokości nie mniejszej niż 30 % ceny imprezy. Przedpłata jest należna od każdego 
Uczestnika imprezy wymienionego w umowie zgłoszeniu.

2.	 Pozostała część należności za imprezę winna być uiszczona nie później niż 21 dni 
przed rozpoczęciem imprezy lub w terminie określonym w Umowie.

3.	 Jeżeli Umowa zostaje zawarta później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy, Uczest-
nik jest obowiązany zapłacić 100% ceny imprezy w dniu zawarcia Umowy lub 
w terminie określonym w Umowie.

4.	 Brak zapłaty lub niedostarczenie na żądanie Organizatora potwierdzenia doko-
nania płatności w terminie określonym w ust. 2 oznacza odstąpienie od Umowy 
przez Uczestnika i rodzi skutki zgodnie z Rozdziałem X ust.2 niniejszych Warun-
ków Uczestnictwa.

5.	 Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto banko-
we Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Organizatora lub Agenta.
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6.	 Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje ofero-
wane w późniejszym terminie.

7.	 Obowiązek uiszczenia ewentualnych opłat lokalnych (np. opłaty klimatyczne, ka-
ucje, podatki), o ile nie zapewnia tego Organizator, spoczywa na Uczestniku. In-
formacja o takich opłatach określona zostanie każdorazowo w ofercie dotyczącej 
konkretnej imprezy.

V. UBEZPIECZENIA I GWARANCJA
1.	 Podróżny Uczestniczący w imprezie:

A)	 w kraju jest objęty ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków  
(NNW suma ubezpieczeniowa 10 000 zł ( NWI + NWS), gdzie NWS (  śmierć 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku stanowi 50 % sumy ubezpiecze-
nia NNW)

B)	 za granicą jest objęty ubezpieczeniem kosztów leczenia i następstw nieszczęśli-
wych wypadków (KL – suma ubezpieczenia 10 000 euro; NNW - suma ubez-
pieczenia: 4 000 euro zł na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku 
na zdrowiu)

2.	 Organizator zawiera na rzecz Podróżnego umowę ubezpieczenia w AXA Towarzy-
stwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.. z siedzibą w Warszawie.

3.	 Ogólne warunki ubezpieczenia KL/NNW ustalone przez ubezpieczyciela, zawierające 
m.in. zakres ubezpieczenia i sposób likwidacji szkody, są doręczane Podróżnemu 
przy zawieraniu umowy oraz znajdują się na stronie Organizatora linkiem: https://
kompas.pl/strona-glowna/pobierz-niezbdne-dokumenty.

4.	 Umowa nie może być zawarta z Podróżnym, który nie złożył oświadczenia, że stan 
jego zdrowia umożliwia udział w imprezie oraz, że w przypadku zachorowania 
w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku 
zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela, a także iż wyraża zgodę 
na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji leczenia. 

5.	 Jeżeli Podróżny zawiera umowę na rzecz osoby/osób trzecich to w umowie zgło-
szeniu składa oświadczenie przewidziane w ust. 4 w imieniu tej osoby/tych osób

6.	 Podróżny może dodatkowo ubezpieczyć się od związanych z imprezą kosztów 
rezygnacji z imprezy turystycznej i kosztów przerwania Uczestnictwa w impre-
zie turystycznej. 

7.	 Organizator wydaje Podróżnemu wpłacającemu całość lub część należności z tytułu 
zawartej umowy, w formie oświadczenia, pisemne potwierdzenie posiadania za-
bezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji oraz 
odprowadzania składek na Fundusz. 

8.	 Organizator oświadcza, że posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową wydaną 
przez ubezpieczyciela przeznaczoną na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy lub 
kosztów powrotu do kraju oraz na zwrot całości lub części wpłat wniesionych ty-
tułem zapłaty za imprezę w razie niewypłacalności Organizatora. Data ważności, jej 
numer oraz kwota gwarancji znajdują się na umowie - zgłoszeniu oraz pod linkiem: 
https://kompas.pl/strona-glowna/pobierz-niezbdne-dokumenty.

9.	 Organizator oświadcza, że dokonuje terminowego odprowadzania składek od umów 
należnych od umów składki na Fundusz, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 
pkt 4 ustawy i zobowiązuje się do dalszego odprowadzania składek na zasadach 
określonych ustawą. Kwota należna z tytułu składki na Fundusz obliczana jest za 
okres jednego miesiąca i przekazywana wraz z wymaganą ustawą deklaracją do 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie do 21. dnia miesiąca 
następującego po danym okresie. 

10.	W razie przewidzianej ustawą konieczności wypłat z gwarancji ubezpieczeniowej 
- szczegółowych informacji udziela Podróżnemu: 
A)	 w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Wydział Turystyki, adres: 
ul. Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk; adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27, 
80-810 Gdańsk, tel. 58 32 68 350, fax 58 32 68 352, e-mail: dt@pomorskie.eu) 
lub najbliższa placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej 

B)	 w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za 
imprezę – ubezpieczyciel

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
1.	 Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem impre-

zy. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie w razie odstąpienia od 
Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora opłaty 
za odstąpienie od Umowy, której warunki zostały określone w Rozdziale X ust. 
2.  Podróżny może żądać od Organizatora uzasadnienia wysokości opłaty za od-
stąpienie od Umowy.

2.	 Podróżny może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia 
opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nad-
zwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym 
sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz Podróż-
nych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat doko-
nanych z tytułu imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

3.	 Organizator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat 
dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza niż 12 
oraz mniejsza niż 20 dla imprez fakultatywnych (chyba, że Umowa stanowi inaczej), 
a Organizator powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy w terminie nie później:
A)	 niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,
B)	 niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 6 dni lub krócej.
C)	 niż na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni.

4.	 Nieodwołanie imprezy w przypadkach określonych w ust. 3 nie oznacza jednak, iż 
Organizator gwarantuje wskazaną liczbę Uczestników na danej imprezie. Liczba 
ta może być mniejsza. 

5.	 Organizator może rozwiązać Umowę przed rozpoczęciem imprezy i dokonać pełnego 
zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszko-
dowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować Umowy z powodu nie-
uniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Organizator powiadomi Podróżnego na 
trwałym nośniku o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy.

6.	 W przypadkach o jakich mowa wyżej w ust. 2, 3 i 5 Organizator turystyki doko-
nuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat przez Podróżnego w terminie 14 dni od 
dnia rozwiązania Umowy.

VII. REZYGNACJA Z IMPREZY i JEJ KOSZTY  
1.	 Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień:

A)	 wpływu rezygnacji (pisemnego oświadczenia) do siedziby Organizatora, naj-
później w dniu rozpoczęcia imprezy,

B)	 następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności określonych 
Umową,

C)	 rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału
2.	 W przypadku rozwiązania Umowy przez Podróżnego z przyczyn nieleżących po 

stronie Organizatora (brak odpowiednich dokumentów niedotrzymanie termi-
nów płatności itp.) albo odstąpienia od Umowy, Organizator dokonuje potrąceń 
z wpłatą Uczestnika, w wysokości poniesionych kosztów związanych z imprezą, 
jednak nie więcej niż: 
A)	 200 zł przy rezygnacji począwszy od dnia pierwszej wpłaty do 31. dnia przed 

datą rozpoczęcia imprezy;
B)	 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 30. do 14. dnia przed rozpoczęciem imprezy;
C)	 60% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni od daty 

rozpoczęcia imprezy;
D)	 80% ceny imprezy w przypadku niestawienia się na miejsce zbiórki w dniu 

rozpoczęcia imprezy.
3.	 Podróżny może żądać od Organizatora uzasadnienia wysokości opłaty za odstą-

pienie od Umowy.
4.	 Przy rezygnacji wysokość potrącenia z wpłat jest naliczana niezależnie od daty 

zawarcia Umowy.
5.	 Organizator zaleca Uczestnikowi zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygna-

cji z imprezy.
6.	 Szczególne przypadki rezygnacji z udziału w imprezie rozpatruje Dyrektor Biura.
7.	 Zasady określone wyżej dotyczą również imprez fakultatywnych.
8.	 Wyżej określone zasady nie dotyczą natomiast Uczestników, którzy skorzystali 

z pakietów ochronnych Parasol albo Super Parasol.  

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1.	 Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwier-

dzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem 
lub zaniechaniem Podróżnego.

2.	 Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność 
w przypadku, gdy Organizator udowodni, że winę za niezgodność ponosi Podróż-
ny lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych 
Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, a także gdy niezgod-
ność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. 

3.	 Roszczenia Podróżnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług 
turystycznych objętych imprezą przedawniają się z upływem 3 lat W przypadkach 
innych, niż określone w art. 50 ust. 5 ustawy, Organizator ogranicza odszkodowa-
nie, jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora, do trzykrotności ceny imprezy 
turystycznej względem każdego Podróżnego. Ograniczenia tego nie stosuje się 
w przypadku szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wy-
niku niedbalstwa.

IX. SKARGI (REKLMACJE) 
1.	 Podróżny ma obowiązek poinformować Organizatora lub przedstawiciela Orga-

nizatora w miejscu realizacji imprezy (kierownika, wychowawcę, itp.) o wszelkich 
niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. W przypadku stwier-
dzonej niezgodności Podróżny ma prawo do złożenia skargi (reklamacji). W celu 
zapobiegania szkodom oraz w celu należytego wykonania Umowy skarga winna 
być złożona przez Podróżnego niezwłocznie, tak, aby Organizator miał możliwość 
podjęcia stosownych działań. Organizator zaleca złożenie skargi w postaci papie-
rowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Skarga 
powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Podróżnego i imprezy w której 
Uczestniczył), przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań. Za-
leca się aby skargę złożyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia 
imprezy. W przypadku złożenia skargi po terminie, Organizator jest uprawniony do 
uznania jej za bezskuteczną, co nie ogranicza uprawnień Podróżnego do dochodzenia 
roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 
3 lata. Podróżny, w trakcie rozpatrywania skargi przez Organizatora powinien za-
pewnić współpracę z Organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi.

2.	 Przedmiotem roszczeń nie mogą być znane Uczestnikowi przed zawarciem Umowy 
oraz przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia, niedogod-
ności lub niewygody, na jakie wyraził zgodę.

3.	 W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika w czasie trwania imprezy świad-
czeń z przyczyn leżących po jego stronie, ma on prawo żądać ich wartość jedynie 
w części w jakiej Organizator zaoszczędził wpłaconą przez Uczestnika kwotę albo 
jaką odzyskał z uwagi na niewykorzystanie świadczenia przez Uczestnika.

4.	 Skarga związana z realizacją imprezy może być kierowana bezpośrednio do Orga-
nizatora lub do Agenta turystycznego, za pośrednictwem którego Umowa została 
ona nabyta. Agent turystyczny oraz przedstawiciel Organizatora w miejscu realizacji 
imprezy (kierownik, wychowawca, itp.) nie są uprawnieni do uznawania roszczeń 
Podróżnego związanych z Umową, w szczególności wynikających z wniesionej 
przez Podróżnego skargi. 

5.	 Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana Podróżnemu w po-
staci papierowej, mailowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, sto-
sownie do okoliczności w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania 
terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

6.	 O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i do-
chodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa, Organizator informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia 
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, 
któremu podlega Organizator jest Inspekcja Handlowa - Wojewódzki Inspektor 
Inspekcji Handlowej w Gdańsku (ul. Marii Konopnickiej 4; mail: sekretariat@ihgd.
pl. Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za 
pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&ln-
g=PL. Podróżny jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą wskazanej powyżej 
platformy, W przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem procedury dostępnej 
na stronie internetowej Organizatora (online). Podróżny może również uzyskać 
pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim a Organi-
zatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub 
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów 
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub ko-
rzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl
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