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WITAMY W ŚWIECIE PRZYGODY!
Zapraszamy na wyjątkowe kolonie 2019! Nasze Bazy Przygody to doskonała prze-
strzeń do wypoczynku dzieci i młodzieży. To miejsca, które bawią, uczą i pozwalają 
przeżyć niezapomniane wrażenia na łonie natury.

W swojej ofercie posiadamy kolonie stacjonarne w najpiękniejszych miejscach w Pol-
sce: nad Zatoką Pucką - w Jastarni, w krainie 1000 jezior - na Mazurach. Wieloletnie do-
świadczenie w organizacji wyjazdów i imprez ogólnopolskich sprawia, że zawsze two-
rzymy profesjonalnie zorganizowany wypoczynek.

Gwarantujemy bezpieczeństwo i dobrą zabawę.

Zespół Strefy Przygody

NASZ  
ZESPÓŁ
Tworzenie Swojego Świata zawsze rozpoczynamy od człowie-
ka. Jesteśmy przekonani, że nawet najnowocześniejsze tech-
nologiczne nowinki nie są w stanie zastąpić ludzkiego uśmie-
chu i zaangażowania. 

Łącząc wspólne wieloletnie doświadczenia, tworzymy Świat, o 
jakim zawsze marzyliśmy. Chcemy, by nasze imprezy spełniały 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. 
Obiecujemy, że jako Zespół włożymy w Twoje wydarzenie całe 
swoje serce i zabierzemy Cię do wielobarwnego świata praw-
dziwej Przygody.

Więcej informacji o nas na stronie:

strefaprzygody.pl/kontakt/o-nas

Twoje biuro podróży

ul. Górna 5/5
10-040 Olsztyn

tel. 575 002 898
biuro@strefaprzygody.pl
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wyjątkowoambitnie razem

KADRA  

Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę z ogromnym doświad-
czeniem. Zajęcia prowadzą: instruktorzy: piłki siatkowej, piłki 
nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, zajęć wysokościowych, wind-
surfingu, animatorzy czasu wolnego, ratownicy wodni oraz in-
struktorzy z patentem żeglarskim i sternika motorowodnego. 
Dodatkowo nad bezpieczeństwem i zdrowiem obozowiczów 
przez cały czas pobytu czuwa wykwalifikowana pielęgniarka.

UCZESTNIKOM 

Zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pedagogiczną i medycz-
ną, realizację wszystkich zajęć znajdujących się w ofercie. Za-
jęcia prowadzone są przez instruktorów, animatorów oraz 
wykwalifikowaną kadrę. Każdy uczestnik objęty jest ubezpie-
czeniem NNW. W przypadku skorzystania z organizowanego 
przez nas dojazdu, transport pod opieką wychowawcy (PKP, au-
tokar/bus) wg cen w tabeli. 

NASZE  
W ARTOŚCI

Zawsze profesjonalnie podchodzimy do 
swoich zadań, naszym priorytetem jest 
Wasze zadowolenie. Zajęcia przygoto-
wujemy tak, aby zawsze były ciekawe, 
pozwalały Wam pracować nad słabościa-
mi i rozwijać swoje umiejętności.

Tak właśnie chcemy, aby czuł się każ-
dy uczestnik naszych zajęć, dlatego też 
swoich klientów traktujemy indywidual-
nie a zajęcia dostosowujemy do potrzeb 
i możliwości grupy. Jesteśmy pewni, że to 
właśnie z nami spędzą Państwo wyjątko-
wą i niebanalną przygodę.

Nasza kadra współpracuje ze sobą od 
wielu lat, jesteśmy ludźmi, których po-
łączyła pasja do pracy z ludźmi. Chce-
my wspólnie z Wami przeżywać kolejne 
przygody i codziennie odkrywać Świat 
na nowo.

wyjątkowoambitnie razemwyjątkowoambitnie razem

BAZY  
PRZYGODY
To Świat, który tworzymy z myślą o Tobie... 
To miejsca, które bawią, uczą i pozwalają 
przeżyć niezapomniane przygody... 

Bazy to autorski program miejsc, w któ-
rych bezpieczeństwo i dobra zabawa jest 
dla nas najważniejsza. To właśnie tutaj 
zdobędziesz unikalne sprawności i po-
znasz wielu przyjaciół.
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SPRAWNOŚCI DO ZDOBYCIA  
NA KOLONIACH I OBOZACH
Chcemy, aby nasze obozy były wyjątkowe. Stawianie uczestni-
kom dodatkowych wyzwań to podnoszenie poprzeczki, umożli-
wianie zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. W tym celu 
stworzyliśmy autorski program „Sprawności Strefy Przygody”. 

Każdy z uczestników będzie miał okazję zdobyć sprawność po-
przez realizację oddzielnych zajęć wykraczających poza stan-
dardowy program obozu. 

Osoby, które zdobędą sprawność, otrzymają unikalną odzna-
kę, a zdobycie wszystkich zostanie nagrodzone. Każdy obóz to 
szansa na zdobycie kolejnych odznak.

Więcej o sprawnościach Strefy Przygody na:  

strefaprzygody.pl/kolonie-i-obozy/sprawnosci

nocny nawigator odkrywca ognik olimpijczyk piosenkarz plastyk

ratownik siatkarz snajper sportowiec strateg strzelec

survivalowiec szermierz tancerz turysta wczasowicz wilk morski

windsurfer władca przestworzy zapaśnik

alpinista animator kajakarz

łucznik mistrz kręgli młody naukowiec

driver śmiały mówca kuchcik złote serce mistrz zjeżdżalni wojownik

NOWE SPRAWNOŚCI  
2019
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ZAKWATEROWANIE
Uczestników obozu kwaterujemy w salach lekcyjnych. Ilość osób kwaterowanych w da-
nej sali jest uzależniona od jej wielkości. Każda sala wyposażona jest w:

 ' tapczany lub łóżka polowe,
 ' pościel,
 ' szafy lub(i) szafki.

Na każdym piętrze znajdują się toalety z łazienkami i prysznicami.

WYŻYWIENIE
W budynku szkoły znajduje się stołówka, na której podawane są bardzo smaczne posiłki.  
W ramach pobytu zapewniamy pełne wyżywienie, 4 posiłki dziennie:

 ' śniadanie,
 ' drugie śniadanie,
 ' dwudaniowy obiad, 
 ' kolacja.

Pierwszy posiłek to obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to śniadanie w dniu wyjazdu.

DODATKOWO KAŻDY UCZESTNIK   
OTRZYMA

 ' unikalną koszulkę „Wakacje 2019”,
 ' link do galerii zdjęć z obozu,
 ' certyfikat uczestnictwa.

ZABIERZ  
ZE SOBĄ

 ' legitymację szkolną,
 ' krem do opalania z filtrem,
 ' strój kąpielowy,
 ' obuwie i strój sportowy,
 ' nakrycie głowy,
 ' suchy prowiant na drogę dojazdową.

NASZ  
PARTNER

Szkoła Zdrowia to energiczna i doświadczona kadra. W swojej ofercie posiadają szkole-
nia oraz wypożyczalnie sprzętów wodnych takich jak:

 ' kajak,
 ' sup’y
 ' skimboardy,
 ' przejażdżka na bananie.

Dojazd Własny z Olsztyn z Nidzica z

Bydgoszcz z Kraków z Szczecin z

Warszawa z Gdynia z Toruń z

Poznań z

Dopłata do miejsca wyjazdu (transport pod opieką wychowawcy PKP/bus).

PÓŁWYSEP HELSKI 
JASTARNIA
Malowniczo położona nad Zatoką Pucką Jastarnia jest doskonałym 
miejscem do aktywnego wypoczynku, przeżycia wodnych przygód i re-
laksu na piaszczystej plaży. Do zobaczenia w Bazie Przygody Morze! 

MIASTA 
WYJAZDOWE
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Zapraszamy wszystkich miłośników wodnych 
atrakcji na niesamowity obóz przygody. Na 
każdego uczestnika czeka moc atrakcji, m.in. 
strefa atrakcji wodnych, zajęcia z windsurfingu 
oraz zajęcia aktywne. Wszystko pod okiem wy-
kwalifikowanej i doświadczonej kadry.

STREFA  

 ' Fabularyzowane gry terenowe - przed nami mnóstwo 
zagadek i zadań do rozwiązania. Gwarancją sukcesu 
jest współpraca!

 ' Wytwórnia talentów - wesoła zabawa podczas pokazu 
ukrytych talentów kolonistów.

 ' Zajęcia integracyjne – zawarcie nowych znajomości, 
przyjaźni podczas dobrej zabawy już od początku obozu.  
Zajęcia z użyciem sprzętów rekreacyjnych.

 ' Autokarowa wycieczka do Gdańska:
 - wyjście do Europejskiego Centrum Solidarności!
 - podziwianie dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina  

z tarasu widokowego,
 - zwiedzanie Starego Miasta.

 ' Zajęcia plastyczne - własnoręcznie wykonamy lataw-
ce oraz pocztówki przy użyciu masy solnej, piasku  
i muszelek.

 ' “Taka to piosenka” - zabawa z karaoke.

STREFA 

 ' Baloniada - wielka bitwa na balony wypełnione wodą.
 ' Piesza wędrówka i zwiedzanie Skansenu Fortyfikacji  

w Jastarni.
 ' Zajęcia rekreacyjno-sportowe: piłka siatkowa, piłka 

nożna, koszykówka i inne.
 ' Fitness – aktywne zajęcia przy muzyce, budowanie kon-

dycji oraz koordynacji ruchowej.
 ' Piesze wycieczki krajoznawcze - spacery oraz marsze 

po ścieżkach przyrodniczych.
 ' Zajęcia w siłowni plenerowej - prezentacja ćwiczeń 

wzmacniających poszczególne partie ciała.

STREFA 

 ' Wieczory tematyczne i dyskoteki – spotkania przy naj-
większych hitach muzycznych.

 ' Kąpiele i plażowanie nad morzem – długie plaże, depta-
ki na całym półwyspie sprawiają, że nie brakuje miejsca 
na plażowanie. Kąpiele w wyznaczonym miejscu pod 
nadzorem ratownika wodnego! Gwarantujemy, że uro-
ki najpiękniejszego miejsca na polskim wybrzeżu zosta-
ną na zawsze w pamięci!

 ' Gry i zabawy nie będą miały końca, w wolnych chwilach 
spotkamy się na najnowszych planszówkach, kalambu-
rach, zajęciach konstrukcyjnych i wielu wielu innych za-
bawach.

 ' Projekcja najlepszych kinowych filmów na zielonej 
trawce.

 ' Podsumowanie pobytu – obozowe wspomnienia, pre-
zentacja materiału z całego obozu.

CENTRUM ATRAKCJI WODNYCH 

Profesjonalnie przygotowana szkoła, dysponująca własną 
plażą nad Zatoką Pucką!

 ' Zajęcia z windsurfingu – nauka pływania pod okiem 
znakomitych instruktorów na bezpiecznym i płytkim 
akwenie w Jastarni.

MORSKA PRZYGODA WAKACJE DLA AKTYWNYCH

Wiek:
 8-13/14-17

21/07/2019 - 31/07/2019 01/08/2019 - 11/08/2019

z z

tancerz turysta wilk morski

windsurfer nocny nawigator kajakarz

animator odkrywca piosenkarz

plastyk sportowiec strateg

SPRAWNOŚCI  

 ' Szkolenie z windsurfingu (4x60):
 - teoria,
 - praktyka (nauka pływania, zwroty przez sztag i przez 

rufę i nauka trików windsurfingowych).
 ' Kajaki – relaks i wyprawa po Zatoce Puckiej!
 ' Wodne szaleństwo na SUPach i  Skimboardach.
 ' NOWOŚĆ! - bezpieczna przejażdżka na wodnym ba-

nanie.

CENA  

 ' zakwaterowanie w pokojach w pawilonie mieszkalnym,
 ' pełne wyżywienie,
 ' opiekę pedagogiczną i medyczną,
 ' zajęcia programowe prowadzone przez instruktorów  

i animatorów,
 ' opiekę ratownika wodnego,
 ' ubezpieczenia NNW.

CENA  

 ' transportu (możliwość skorzystania z organizowanego 
przez nas dojazdu, pod opieką wychowawcy - za dodatko-
wą opłatą, wg cen w tabeli).
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 ' Projekcja najlepszych kinowych filmów na zielonej 
trawce.

 ' Podsumowanie pobytu – obozowe wspomnienia, pre-
zentacja materiału z całego obozu.

CENTRUM ATRAKCJI WODNYCH 

Profesjonalnie przygotowana szkoła, dysponująca własną 
plażą nad Zatoką Pucką!

 ' Kajaki – relaks i wyprawa po Zatoce Puckiej!
 ' Wodne szaleństwo na SUPach i Skimboardach.
 ' NOWOŚĆ! - bezpieczna przejażdżka na wodnym ba-

nanie.

CENA  

 ' zakwaterowanie w pokojach w pawilonie mieszkalnym,
 ' pełne wyżywienie,
 ' opiekę pedagogiczną i medyczną,
 ' zajęcia programowe prowadzone przez instruktorów  

i animatorów,
 ' opiekę ratownika wodnego,
 ' ubezpieczenia NNW.

CENA  

 ' transportu (możliwość skorzystania z organizowanego 
przez nas dojazdu, pod opieką wychowawcy - za dodatko-
wą opłatą, wg cen w tabeli).

WAKACJE DLA AKTYWNYCH

Zapraszamy wszystkich na najbardziej aktyw-
ne kolonie tych wakacji! W Bazie Przygody 
Morze zabawa ani na chwilę nie staje w miej-
scu. Kolonie w Jastarni to znakomity sposób na 
spędzenie wakacji dla lubiących aktywny wy-
poczynek, miłośników wodnych atrakcji oraz 
sympatyków piłki siatkowej.

STREFA  

 ' NOWOŚĆ! - segway - dwukołowy, elektryczny pojazd, 
który sam utrzyma Cię w pionie. Zostań super kierowcą, 
pokonując specjalnie wyznaczoną trasę.

 ' Fabularyzowane gry terenowe - przed Nami mnóstwo 
zagadek i zadań do rozwiązania. Gwarancją sukcesu 
jest współpraca!

 ' Zwiedzanie Chaty Rybackiej Muzeum w Jastarni.
 ' Wytwórnia talentów - wesoła zabawa podczas pokazu 

ukrytych talentów kolonistów.
 ' Zajęcia integracyjne – zawarcie nowych znajomości, 

przyjaźni podczas dobrej zabawy już od początku obo-
zu. Zajęcia z użyciem sprzętów rekreacyjnych.

 ' Autokarowa wycieczka do Gdańska:
 - wyjście do Europejskiego Centrum Solidarności!
 - podziwianie dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina  

z tarasu widokowego,
 - zwiedzanie Starego Miasta.

 ' Zajęcia plastyczne - własnoręcznie wykonamy lataw-
ce oraz pocztówki przy użyciu masy solnej, piasku  
i muszelek.

 ' “Taka to piosenka” - zabawa karaoke.

STREFA 

 ' Park linowy - pokonamy 15 torów przeszkód umiesz-
czonych na wysokościach.

 ' Baloniada - wielka bitwa na balony wypełnione wodą.
 ' Piesza wędrówka i zwiedzanie Skansenu Fortyfikacji 

w Jastarni.
 ' Zajęcia rekreacyjno-sportowe: piłka siatkowa, piłka 

nożna, koszykówka i inne.
 ' Fitness – aktywne zajęcia przy muzyce, budowanie 

kondycji oraz koordynacji ruchowej.
 ' Piesze wycieczki krajoznawcze - spacery oraz marsze 

po ścieżkach przyrodniczych.
 ' Zajęcia w siłowni plenerowej - prezentacja ćwiczeń 

wzmacniających poszczególne partie ciała.
 ' Poranna gimnastyka - codzienna poranna aktywność 

na świeżym powietrzu z ćwiczeniami ogólno- 
rozwojowymi. 

STREFA 

 ' Wieczory tematyczne i dyskoteki – spotkania przy naj-
większych hitach muzycznych.

 ' Kąpiele i plażowanie nad morzem – długie plaże, deptaki  
na całym półwyspie sprawiają, że nie brakuje miejsca 
na plażowanie. Kąpiele w wyznaczonym miejscu pod 
nadzorem ratownika wodnego! Gwarantujemy, że 
uroki najpiękniejszego miejsca na polskim wybrzeżu 
zostaną na zawsze w pamięci!

 ' Gry i zabawy nie będą miały końca, w wolnych chwilach 
spotkamy się na najnowszych planszówkach, kalambu-
rach, zajęciach konstrukcyjnych i wielu innych zabawach.

Wiek:
8-13/14-17

21/07/2019 - 31/07/2019 01/08/2019 - 11/08/2019

z z

„Zapraszam na kolonie w Jastarni. Doświadczona kadra, 
atrakcyjny program oraz możliwość zdobycia niesamowi-
tych sprawności. ”

Kamil Ziółek
kierownik Bazy Przygody Morze

sportowiec strateg tancerz

turysta wilk morski kajakrz

alpinista animator odkrywca

piosenkarz plastyk siatkarz

SPRAWNOŚCI  

nocny nawigator driver



ZAKWATEROWANIE
Ośrodek wypoczynkowy położony przy brzegu jeziora Maróz, które zaliczane jest do 
najczystszych jezior w województwie warmińsko-mazurskim. 13-hektarowy zalesiony 
i ogrodzony obszar z niesamowitymi widokami. W swojej infrastrukturze posiada 400 
miejsc noclegowych:

 ' Pawilon Maróz II - pokoje 3 osobowe z łazienką.
 ' Pawilon Junior - pokoje 2-4 osobowe z łazienką.

WYŻYWIENIE
W pawilonie centralnym Ośrodka znajduje się stołówka, na której podawane są bardzo 
smaczne posiłki. W ramach pobytu zapewniamy pełne wyżywienie, 4 posiłki dziennie:

 ' śniadanie,
 ' podwieczorek,
 ' dwudaniowy obiad,
 ' kolacja.

Pierwszy posiłek to obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to śniadanie w dniu wyjazdu.

DODATKOWO KAŻDY UCZESTNIK   
OTRZYMA

 ' unikalną koszulkę „Wakacje 2019”,
 ' link do galerii zdjęć z obozu,
 ' certyfikat uczestnictwa.

ZABIERZ  
ZE SOBĄ

 ' legitymację szkolną,
 ' krem do opalania z filtrem,
 ' strój kąpielowy,
 ' obuwie i strój sportowy,
 ' nakrycie głowy,
 ' suchy prowiant na drogę dojazdową.

NASZ  
PARTNER

Rewita Waplewo to wymarzone miejsce do wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzie-
ży. Teren Ośrodka jest ogrodzony i w pełni przystosowany do pobytu grup zorganizowa-
nych. Ośrodek w swojej infrastrukturze posiada:

 ' rozbudowaną bazę rekreacyjną z placem zabaw,
 ' boiska sportowe, siłownię plenerową,
 ' park linowy, tyrolkę,
 ' przystań wodną wyposażoną w: kajaki, rowery wodne, smocze łodzie oraz 

żaglówki.

Dojazd Własny z Olsztyn z Nidzica z

Warszawa z Gdynia z Toruń z

Bydgoszcz z Kraków z Szczecin z

Poznań z

Dopłata do miejsca wyjazdu (transport pod opieką wychowawcy PKP/bus).

REWITA 
WAPLEWO
 Ośrodek wypoczynkowy Rewita Waplewo, znajdujący się koło Olsztyn-
ka. Położony nad malowniczym brzegiem jeziora Maróz. Piękny, mazur-
ski krajobraz zachęca do plażowania.

MIASTA 
WYJAZDOWE

WAKACJE DLA AKTYWNYCH
KOLONIE

2019
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Zapraszamy na kolonię wszystkich, którzy no-
szą w sobie duże pokłady energii i lubią aktyw-
nie spędzać czas wolny. Właśnie dla was przy-
gotowaliśmy dużo konkurencji sportowych, 
zajęć kreatywnych i mnóstwo zabaw. Wszyst-
ko pod okiem wykwalifikowanej i doświadczo-
nej kadry.

STREFA 

 ' NOWOŚĆ! - segway - dwukołowy, elektryczny pojazd, 
który sam utrzyma Cię w pionie. Zostań super kierowcą, 
pokonując specjalnie wyznaczoną trasę.

 ' NOWOŚĆ! - paintball - świetna gra zespołowa, w któ-
rej nabojami są kulki zostawiające kolorowe ślady.

 ' Zajęcia integracyjne - już od pierwszych zajęć zawrze-
my nowe znajomości, zawiążemy przyjaźnie. Zajęcia  
z użyciem sprzętów rekreacyjnych.

 ' Walki sumo - zmagania na macie w wielkich pianko-
wych strojach.

 ' Fabularyzowane gry terenowe - przed nami mnóstwo 
zagadek i zadań do rozwiązania. Gwarancją sukcesu 
jest współpraca!

 ' Zostań jak Tarzan królem przestworzy bezpiecznie zjeż-
dżając 3-torową tyrolką.

 ' „STREFOgedon” - olimpiada z przeszkodami na wesoło.
 ' Wytwórnia talentów - wesoła zabawa podczas pokazu 

ukrytych talentów kolonistów.
 ' Kręgielnia - sprawdzimy kto ma najcelniejsze oko i zo-

stanie Mistrzem Kręgli.
 ' Park linowy - pokonamy 6 torów przeszkód umieszczo-

nych na wysokościach.
 ' „Powrót do przeszłości” - Cofniemy się w czasie i wy-

próbujemy najstarszych gier świata, które zajmowały 
kiedyś całe dnie naszym rodzicom.

 ' Starcia gladiatorów - pojedynki na macie z użyciem 
piankowych lanc.

STREFA 

 ' Poranna gimnastyka - codzienna aktywność na świe-
żym powietrzu z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi.

 ' Wyprawa rowerami górskimi po drogach leśnych.
 ' Sporty drużynowe - piłka nożna, siatkówka, koszyków-

ka.
 ' Piesze wycieczki krajoznawcze – spacery oraz marsze 

zwiadowcze po okolicy.
 ' Zajęcia w siłowni plenerowej – prezentacja ćwiczeń 

wzmacniających poszczególne partie ciała.
 ' Fitness – aktywne zajęcia przy muzyce, budowanie 

kondycji oraz koordynacji ruchowej.
 ' Zajęcia łucznicze - historia łucznictwa, nauka techniki 

strzelania oraz oddawania strzałów do celu z różnych 
odległości.

 ' Po całym dniu sportowych atrakcji przyda nam się daw-
ka witamin, dlatego przygotujemy Fit sałatkę.

 ' Szkoła przetrwania - nauczymy się podstaw survivalu, 
czyli jak zbudować schronienie i rozpalić ognisko.

STREFA 

 ' Zabawy animacyjne i sportowe na piaszczystej plaży.
 ' Wycieczki rowerkami wodnymi po jeziorze.
 ' „Wodne szaleństwo” – baloniada nad brzegiem jeziora.
 ' Spływ kajakowy rzeką Marózką.
 ' Kąpiele i plażowanie – piękny, mazurski krajobraz nad 

jeziorem Maróz zachęca do kąpieli słonecznych i wod-
nych w wyznaczonym miejscu pod nadzorem ratowni-
ka wodnego!

WAKACJE DLA AKTYWNYCH

Wiek:
13-17 lat 

30/06/2019 - 10/07/2019 11/07/2019 - 21/07/2019  22/07/2019 - 01/08/2019

z z z

SPRAWNOŚCI  

siatkarz sportowiec strateg

turysta łucznik władca przestworzy

alpinista animator mistrz kręgli

odkrywca olimpijczyk piosenkarz

STREFA 

 ' Autokarowa wycieczka do Olsztynka - zwiedzanie  
Parku Etnograficznego oraz Huty Szkła Artystycznego.

 ' Wieczory tematyczne i dyskoteki - spotkania przy naj-
większych hitach muzycznych.

 ' Gry i zabawy nie będą miały końca, w wolnych chwilach 
spotkamy się na najnowszych planszówkach.

 ' Projekcja najlepszych kinowych filmów na zielonej 
trawce.

 ' Ognisko z pieczeniem kiełbasek - świetnym dopełnie-
niem wieczorów będą nastrojowe opowieści.

 ' “Taka to piosenka” - zabawa karaoke.
 ' Ognisko z animatorem - śpiewanie i zabawy przy ogni-

sku.
 ' Podsumowanie pobytu - obozowe wspomnienia, pre-

zentacja materiału z całego obozu.

ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek wypoczynkowy Rewita Waplewo, znajdujący się 
koło Olsztynka. Położony nad malowniczym brzegiem je-
ziora Maróz.  Więcej str.8

CENA 

 ' zakwaterowanie w pokojach w pawilonie mieszkalnym,
 ' pełne wyżywienie,
 ' opiekę pedagogiczną i medyczną,
 ' zajęcia programowe prowadzone przez instruktorów 

i animatorów,
 ' opiekę ratownika wodnego,
 ' ubezpieczenie NNW.

CENA 

 ' transportu (możliwość skorzystania z organizowanego 
przez nas dojazdu, pod opieką wychowawcy - za dodatko-
wą opłatą, wg cen w tabeli).

wczasowicz kajakarz driver

kuchcik
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 ' Projekcja najlepszych kinowych filmów.
 ' Sałatka według Olafa - na deser przygotujemy sobie 

orzeźwiającą sałatkę owocową.
 ' Ognisko z pieczeniem kiełbasek - świetnym dopełnie-

niem wieczorów będą nastrojowe opowieści.
 ' Ognisko z animatorem - śpiewanie i zabawy przy ognisku.
 ' Podsumowanie pobytu - obozowe wspomnienia, prezen-

tacja materiału z całego obozu.

ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek wypoczynkowy Rewita Waplewo, znajdujący się 
koło Olsztynka. Położony nad malowniczym brzegiem je-
ziora Maróz. Więcej str.8

CENA 

 ' zakwaterowanie w pokojach w pawilonie mieszkalnym,
 ' pełne wyżywienie,
 ' opiekę pedagogiczną i medyczną,
 ' zajęcia programowe prowadzone przez instruktorów 

i animatorów,
 ' opiekę ratownika wodnego,
 ' ubezpieczenie NNW.

CENA 

 ' transportu (możliwość skorzystania z organizowanego 
przez nas dojazdu, pod opieką wychowawcy - za dodatko-
wą opłatą, wg cen w tabeli).

Z myślą o naszych najmłodszych uczestnikach 
stworzyliśmy program, który pozwoli dzieciom 
w pełni bajkowej scenerii spędzić swoje pierw-
sze wakacje. Nigdy nie wiadomo jak szalonymi 
zadaniami do wykonania zaskoczy Nas prowa-
dzący. Vaiana, Kraina Lodu, Minionki, Madaga-
skar to tylko kilka bajek, które będą nam towa-
rzyszyły przez cały pobyt. Wszystko pod okiem 
wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.

STREFA  
VAIANY

 ' Baloniada - “Drobnostka” - najsłynniejsza zabawa  
w walkę na balony.

 ' Rowerki wodne - wyprawa rowerkami wodnymi po je-
ziorze Maróz.

 ' Wodne szaleństwo - zajęcia animacyjne nad brzegiem 
jeziora.

 ' Ogromna wioska z piasku - zajęcia z piaskowego bu-
downictwa.

 ' “Będziemy błyszczeć” - piękny, mazurski krajobraz nad 
jeziorem Maróz zachęca do kąpieli słonecznych i wod-
nych w wyznaczonym miejscu pod nadzorem ratowni-
ka wodnego!

STREFA  

 ' Zajęcia integracyjne – już od pierwszych zajęć zawrze-
my nowe znajomości, zawiążemy przyjaźnie. Zajęcia  
z użyciem sprzętów rekreacyjnych.

 ' Świat Minionków - dmuchane zjeżdżalnie, bańki XXL, 
balonowe zwierzaki.

 ' Zajęcia łucznicze - historia łucznictwa, nauka techniki 
strzelania oraz oddawanie strzałów do różnych celów.

 ' Małymi rączkami namalujemy największy obraz - malo-
wanie wielkoformatowe.

 ' W krainie bajek - wyruszymy w ciekawą podróż z Pio-
trusiem Panem, uratujemy zaginionych bajkowych bo-
haterów i pomożemy im wrócić do domu.

 ' Tak jak Minionki w odnalezieniu domu Gru, tak i my bę-
dziemy musieli pokonać dłuuugą, 6-cio torową drogę 
parku linowego.

 ' Wieczory z planszówką i gry XXL dla małych Minion-
ków. 

STREFA 

 ' Poranna gimnastyka - codzienna aktywność na świe-
żym powietrzu z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi.

 ' Człowieki zwiedzają świat – autokarowa wycieczka do 
Olsztynka, zwiedzanie Parku Etnograficznego oraz Hu-
ty Szkła Artystycznego..

 ' Talent show - walka o koronę Króla Juliana.
 ' Podchody z komandosem Skipperem - obmyślimy tak-

tykę, zaplanujemy każdy ruch i rozwiążemy każdą zaga-
dek, aby tylko pokonać Doktora Bulgota.

 ' Małe stopy maszerują - spacery oraz marsze po okolicy.
 ' Kaboom z Rico - spróbujemy odtworzyć wybuchowe 

eksperymenty.
 ' Wyginam śmiało ciało - wieczory tematyczne i dysko-

teki - spotkania przy największych hitach muzycznych.

STREFA  

 ' Baśniosnujka znajduje się w strasznym niebezpieczeń-
stwie! Czarnoksiężnik, który nie cierpi bajek, planuje za-
mknąć ją w lochu. Z pomocą Elfów, Wróżek i magicznego 
pyłu - Ratujmy bajki!

 ' Zabawa muzyczna “Mam tę moc” - wesołe karaoke.

Wiek:
7-11 lat 

22/06/2019 - 29/06/2019

z

W ŚWIECIE BAJEK

tancerz turysta łuczniki

młody naukowiec wczasowicz kuchcik

alpinista animator odkrywca

piosenkarz plastyk strateg

SPRAWNOŚCI  

mistrz zjeżdżalni złote serce

TAJNA MISJA - SZKOŁA PRZETRWANIA

„Przeżyj niezapomniane kolonie na Mazurach. W programie 
m.in.: park linowy, zawody sumo, wyścigi smoczych łodzi. 
Wszystko pod okiem doświadczonej kadry.”

Grzegorz Święconek 
kierownik Bazy Przygody Mazury



11

TAJNA MISJA - SZKOŁA PRZETRWANIA
łucznik snajper ratownik

szermierz zapaśnik władca przestworzy

alpinista animator odkrywca

strzelec survivalowiec turysta

SPRAWNOŚCI  

Wiek:
10-13/14-17 lat 

30/06/2019 - 10/07/2019 11/07/2019 - 21/07/2019  22/07/2019 - 01/08/2019

z z z

Zapraszamy wszystkich marzących o przeży-
ciu prawdziwej przygody na pełen wyzwań 
obóz militarno-survivalowy! Na każdego 
uczestnika czeka wiele atrakcji, m.in. szkolenia 
wojskowe, szkolenia survivalowe, ćwiczenia 
sprawnościowe, zajęcia strzeleckie i wysoko-
ściowe oraz strefa atrakcji wodnych. Wszystko 
pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej 
kadry.

STREFA REKRUTA 

 ' NOWOŚĆ! - paintball - świetna gra zespołowa, w któ-
rej nabojami są kulki zostawiające kolorowe ślady.

 ' Szkolenie teoretyczne – historia oraz teoria survivalu.
 ' Strzelnica paintballowa - instruktaż obsługi broni oraz 

strzelanie do celu z różnych odległości.
 ' Nauka czytania mapy oraz sprawdzian praktyczny  

w formie biegu na orientację.
 ' Marsze kondycyjne – zwiady terenowe po okolicy.
 ' Musztra – szkolenie ze sprawnego wykonywania roz-

kazów, dodatkowo zasady i schematy dowodzenia.  
2 x 90 min.

 ' Starcia gladiatorów - pojedynki na macie z użyciem 
piankowych lanc.

 ' Sprawnościowy tor przeszkód – do pokonania prze-
szkody w trudnych warunkach terenowych i pogodo-
wych!

 ' „Generał” – gra terenowa, podczas której obozowicze 
podzieleni na zespoły, będą mieli za zadanie obronę 
swojego „generał”.

 ' Zajęcia linowe – park linowy, zjazd tyrolski, wejście na 
wieżę ze skrzynek! 3 x 90 min

 ' Zaprawy poranne – codzienna poranna aktywność, do-
datkowo alarmy nocne i dzienne.

 ' Wiatrówki w ramach wstępnego szkolenia obsługiwa-
nia broni.

 ' Walki sumo - zmagania na macie w wielkich pianko-
wych strojach.

 ' Rozkładanie i składanie broni - repliki Glocka, AK 47 
oraz inne.

STREFA ZWIADOWCY 

 ' Nauka poruszania się w terenie – taktyczne poruszanie 
się w terenie, znaki ręczne.

 ' “Jak zniknąć w lesie?”, czyli podstawy orientacji w tere-
nie i kamuflażu - nauka posługiwania się busolą wojsko-
wą oraz wykonywanie improwizowanego kamuflażu.

 ' Podstawy zagadnień taktycznych – medycyna pola wal-
ki, wykrywacz metalu, taktyczne zadania zespołowe.  
2x 90 min.

 ' Walka wręcz - nauka samoobrony.
 ' „Akcja lotnik” – gra terenowa, w której liczy się współ-

praca i zgranie drużyny, sprawdzian umiejętność czyta-
nia mapy, opatrywania i transportowania rannego.

 ' Rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt - gra terenowa.
 ' Opatrunki wojskowe – instruktaż wykonania opatrun-

ku, opatrywanie rannego, poruszanie się w terenie  
z rannym.

 ' Podstawy alpinizmu – nauka wiązania węzłów, zasady 
asekuracji i wspinaczki.

STREFA PRZETRWANIA 

 ' ABC majsterkowicza, czyli jak zrobić coś z niczego?
 ' Budowanie schronienia - przy wykorzystaniu środków 

improwizowanych oraz z użyciem wyposażenia tury-
stycznego i militarnego. 2 x 90 min.

 ' Rozpalanie ognia - nauka pozyskiwania materiałów na 
ogień i ich obróbki, rozpalanie ognia metodami impro-
wizowanymi.

 ' Pozyskiwanie pożywienia – kuchnia survivalowa.

STREFA 

 ' Kajaki turystyczne – wyprawa kajakowa po jeziorze 
Maróz.

 ' Waterpolo – piłka wodna, drużynowe rozgrywki na 
boisku umieszczonym na wodzie! Gra w wyznaczonym 
basenie pod nadzorem ratownika wodnego.

 ' Kąpiele i plażowanie – piękny, mazurski krajobraz nad 
jeziorem Maróz zachęca do plażowania. Kąpiele w wy-
znaczonym miejscu pod nadzorem ratownika wodnego.

STREFA  

 ' Ognisko z pieczeniem kiełbasek – dopełnienie wieczo-
rów nastrojowymi opowieściami.

 ' Ognisko z animatorem - śpiewanie i zabawy przy ogni-
sku.

 ' Autokarowa wycieczka do Olsztynka - zwiedzanie 
Parku Etnograficznego oraz Huty Szkła Artystycznego..

 ' Wieczory tematyczne i dyskoteki – spotkania przy naj-
większych hitach muzycznych. Dodatkowo gry, zabawy 
i konkursy.

 ' Podsumowanie pobytu – obozowe wspomnienia, pre-
zentacja materiału z całego obozu.

ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek wypoczynkowy Rewita Waplewo, znajdujący się 
koło Olsztynka. Położony nad malowniczym brzegiem je-
ziora Maróz. Więcej str.8

CENA 

 ' zakwaterowanie w pokojach w pawilonie mieszkalnym,
 ' pełne wyżywienie,
 ' opiekę pedagogiczną i medyczną,
 ' zajęcia programowe prowadzone przez instruktorów 

i animatorów,
 ' opiekę ratownika wodnego,
 ' ubezpieczenie NNW.

CENA 

 ' transportu (możliwość skorzystania z organizowanego 
przez nas dojazdu, pod opieką wychowawcy - za dodatko-
wą opłatą, wg cen w tabeli).

kajakarz ognik nocny nawigator

wojownik
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MAŁY ODKRYWCA

tancerz turysta łucznik

ratownik kajakarz wczasowicz

alpinista animator odkrywca

piosenkarz plastyk strateg

SPRAWNOŚCI  

Wiek:
8-13 lat 

30/06/2019 - 10/07/2019 11/07/2019 - 21/07/2019  22/07/2019 - 01/08/2019

z z z

Zapraszamy wszystkich, którzy pośród gier te-
renowych, zajęć muzycznych, czy też zajęć pla-
stycznych będą poszerzać swoje sprawności, 
ale również tych małych odkrywców, którzy 
nadal poszukują swojego hobby, zaintereso-
wań. Wszystko pod okiem wykwalifikowanej i 
doświadczonej kadry.

STREFA  

 ' NOWOŚĆ! - segway - dwukołowy, elektryczny pojazd, 
który sam utrzyma Cię w pionie. Zostań super kierowcą, 
pokonując specjalnie wyznaczoną trasę.

 ' Zajęcia integracyjne - już od pierwszych zajęć zawrze-
my nowe znajomości, zawiążemy przyjaźnie. Zajęcia  
z użyciem sprzętów rekreacyjnych.

 ' Walki sumo - zmagania na macie w wielkich pianko-
wych strojach.

 ' Drewniane odznaki - zajęcia z robienia dekoracji.
 ' Fabularyzowane gry terenowe - przed Nami mnóstwo 

zagadek i zadań do rozwiązania. Gwarancją sukcesu 
jest współpraca.

 ' Eksperymenty - dzieci będą mogły zamienić się w mło-
dych naukowców i samodzielnie przeprowadzić atrak-
cyjne eksperymenty.

 ' Wytwórnia talentów - wesoła zabawa podczas pokazu 
ukrytych talentów kolonistów.

 ' Park linowy - pokonamy 6 torów przeszkód umieszczo-
nych na wysokościach.

 ' „Powrót do przeszłości” - Cofniemy się w czasie i wy-
próbujemy najstarszych gier świata, które zajmowały 
kiedyś całe dnie naszym rodzicom.

 ' Reportaż z Maróza - niczym prawdziwi odkrywcy na-
kręcimy najświeższy, najciekawszy materiał z naszych 
wędrówek dla głównych, światowych telewizji.

STREFA  

 ' Poranna gimnastyka - codzienna aktywność na świe-
żym powietrzu z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi.

 ' “Boki zrywać”, czyli szkoła śmiechu.
 ' Wyprawa rowerami górskimi po drogach leśnych.
 ' Nauka szyfrowania wiadomości oraz gra terenowa  

z użyciem szyfrów.
 ' Sporty drużynowe - piłka nożna, siatkówka, koszykówka.
 ' Piesze wycieczki krajoznawcze - spacery oraz marsze 

zwiadowcze po okolicy.
 ' Szkolenie ratownicze - udzielanie pierwszej pomocy 

osobie poszkodowanej.
 ' Fitness - aktywne zajęcia przy muzyce, budowanie kon-

dycji oraz koordynacji ruchowej.
 ' Zajęcia łucznicze - historia łucznictwa, nauka techniki 

strzelania oraz oddawania strzałów do celu z różnych 
odległości.

STREFA 

 ' Kajaki turystyczne – wyprawa kajakowa po jeziorze 
Maróz.

 ' Zabawy animacyjne i sportowe na piaszczystej plaży.
 ' Wycieczki rowerkami wodnymi po jeziorze.
 ' „Wodne szaleństwo” – baloniada nad brzegiem jeziora.
 ' Kąpiele i plażowanie – piękny, mazurski krajobraz nad 

jeziorem Maróz zachęca do kąpieli słonecznych i wod-
nych w wyznaczonym miejscu pod nadzorem ratownika 
wodnego!

STREFA  

 ' Autokarowa wycieczka do Olsztynka - zwiedzanie Parku 
Etnograficznego oraz Huty Szkła Artystycznego.

 ' Zajęcia plastyczne - malowanie węglem, warsztaty z ma-
sy solnej.

 ' Wieczory tematyczne i dyskoteki – spotkania przy naj-
większych hitach muzycznych.

 ' Gry i zabawy nie będą miały końca, w wolnych chwilach 
spotkamy się na najnowszych planszówkach.

 ' Projekcja najlepszych kinowych filmów na zielonej traw-
ce.

 ' Ognisko z pieczeniem kiełbasek – świetnym dopełnie-
niem wieczorów będą nastrojowe opowieści.

 ' “Taka to piosenka” - zabawa karaoke.
 ' Ognisko z animatorem – śpiewanie i zabawy przy ognisku.
 ' Podsumowanie pobytu – obozowe wspomnienia, pre-

zentacja materiału z całego obozu.

ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek wypoczynkowy Rewita Waplewo, znajdujący się 
koło Olsztynka. Położony nad malowniczym brzegiem je-
ziora Maróz. Więcej str.8

CENA 

 ' zakwaterowanie w pokojach w pawilonie mieszkalnym,
 ' pełne wyżywienie,
 ' opiekę pedagogiczną i medyczną,
 ' zajęcia programowe prowadzone przez instruktorów 

i animatorów,
 ' opiekę ratownika wodnego,
 ' ubezpieczenie NNW.

CENA 

 ' transportu (możliwość skorzystania z organizowanego 
przez nas dojazdu, pod opieką wychowawcy - za dodatko-
wą opłatą, wg cen w tabeli).

młody naukowiec zapaśnik driver

śmiały mówca



Dojazd Własny z Olsztyn z Nidzica z

Bydgoszcz z Kraków z Szczecin z

Warszawa z Gdynia z Toruń z

Poznań z

Dopłata do miejsca wyjazdu (transport pod opieką wychowawcy PKP/bus).

OŚRODEK 
PERKOZ
Ośrodek wypoczynkowy Perkoz, znajdujący się koło Olsztynka. Położo-
ny nad malowniczym brzegiem jeziora Pluszne. To wspaniałe miejsce do 
odpoczynku, położone z dala od miasta i szosy.

MIASTA 
WYJAZDOWE

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek wypoczynkowy położony na półwyspie czystego jeziora Pluszne. To pograni-
cze dwóch krain geograficzno-historycznych: Warmii i Mazur, znajdujący się 8 km od 
głównej drogi Warszawa – Olsztyn - Gdańsk. Proponujemy wypoczynek w:

 ' 8-mio osobowych namiotach typu Bundeswehr wyposażonych w: 
 - łóżka, 
 - pościel 
 - półki na rzeczy.

WYŻYWIENIE
W pawilonie centralnym Ośrodka znajduje się stołówka, na której podawane są bardzo 
smaczne posiłki. W ramach pobytu zapewniamy pełne wyżywienie, 4 posiłki dziennie:

 ' śniadanie,
 ' dwudaniowy obiad,
 ' podwieczorek,
 ' kolacja.

Pierwszy posiłek to obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to śniadanie w dniu wyjazdu.

DODATKOWO KAŻDY UCZESTNIK   
OTRZYMA

 ' unikalną koszulkę „Wakacje 2019”,
 ' link do galerii zdjęć z obozu,
 ' certyfikat uczestnictwa.

ZABIERZ  
ZE SOBĄ

 ' legitymację szkolną,
 ' krem do opalania z filtrem,
 ' strój kąpielowy,
 ' obuwie i strój sportowy,
 ' nakrycie głowy,
 ' suchy prowiant na drogę dojazdową.

NASZ  
PARTNER

Ośrodek wypoczynkowy Perkoz to teren ogrodzony i bezpieczny. Idealnie nadaje się do 
letniego pobytu dzieci i młodzieży. Do dyspozycji uczestników pozostaje: 

 ' sala konferencyjna, kominkowa oraz telewizyjna,
 ' boisko do siatkówki,
 ' ścieżki dydaktyczne,
 ' kajaki,
 ' żaglówki.
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LETNI OBÓZ PRZYGODYOBÓZ SURVIVALOWY

łucznik snajper ratownik

kajakarz wczasowicz ognik

alpinista animator odkrywca

strzelec survivalowiec turysta

SPRAWNOŚCI  

Wiek:
10-13/14-17 lat 

Obóz survivalowy pod namiotami to propozy-
cja dla wszystkich osób ceniących sobie aktyw-
ny wypoczynek i zdobywanie nowych umie-
jętności. Zapraszamy do świata survivalu, w 
którym nasi Strefowi specjaliści pokażą Wam 
tajniki prawdziwej leśnej szkoły przetrwania. 
Wszystko w pięknych okolicznościach przyro-
dy, w mazurskim lesie nad brzegiem czystego 
jeziora Pluszne.

STREFA REKRUTA  

 ' NOWOŚĆ! - paintball - świetna gra zespołowa, w któ-
rej nabojami są kulki zostawiające kolorowe ślady (200 
kulek na osobę).

 ' Szkolenie teoretyczne – historia oraz teoria survivalu.
 ' Strzelnica paintballowa - instruktaż obsługi broni oraz 

strzelanie do celu z różnych odległości.
 ' Nauka czytania mapy oraz sprawdzian praktyczny  

w formie biegu na orientację.
 ' Zajęcia integracyjne - zawarcie nowych znajomości, 

przyjaźni podczas dobrej zabawy już od początku obo-
zu. Zajęcia z użyciem sprzętów rekreacyjnych.

 ' Marsze kondycyjne – zwiady terenowe po okolicy.
 ' Musztra – szkolenie ze sprawnego wykonywania roz-

kazów, dodatkowo zasady i schematy dowodzenia. 
2 x 90 min.

 ' Sprawnościowy tor przeszkód – do pokonania prze-
szkody w trudnych warunkach terenowych i pogodo-
wych!

 ' „Generał” – gra terenowa, podczas której obozowicze 
podzieleni na zespoły, będą mieli za zadanie obronić 
swojego „generała”.

 ' Zaprawy poranne – codzienna poranna aktywność, do-
datkowo alarmy nocne i dzienne.

 ' Rozkładanie i składanie broni - repliki Glocka, AK 47 
oraz inne.

STREFA ZWIADOWCY  

 ' Nauka poruszania się w terenie – taktyczne poruszanie 
się w terenie, znaki ręczne.

 ' „Jak zniknąć w lesie?”, czyli podstawy orientacji w tere-
nie i kamuflażu - nauka posługiwania się busolą wojsko-
wą oraz wykonywanie improwizowanego kamuflażu.

 ' Podstawy zagadnień taktycznych – medycyna pola wal-
ki,wykrywacz metalu, taktyczne zadania zespołowe. 
2x 90 min.

 ' Walka wręcz - nauka samoobrony.
 ' „Akcja lotnik” – gra terenowa, w której liczy się współ-

praca i zgranie drużyny, sprawdzian umiejętność czyta-
nia mapy, opatrywania i transportowania rannego.

 ' Rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt - gra terenowa.
 ' Opatrunki wojskowe – instruktaż wykonania opatrun-

ku, opatrywanie rannego, poruszanie się w terenie  
z rannym.

 ' Podstawy alpinizmu – nauka wiązania węzłów, zasady 
asekuracji i wspinaczki.

STREFA PRZETRWANIA 

 ' ABC majsterkowicza, czyli jak zrobić coś z niczego?
 ' Budowanie schronienia - przy wykorzystaniu środków 

improwizowanych oraz z użyciem wyposażenia tury-
stycznego i militarnego. 2 x 90 min.

 ' Rozpalanie ognia - nauka pozyskiwania materiałów na 
ogień i ich obróbki, rozpalanie ognia metodami impro-
wizowanymi.

 ' Pozyskiwanie pożywienia – kuchnia survivalowa.

STREFA 

 ' Kajaki turystyczne – wyprawa kajakowa po jeziorze 
Pluszne.

 ' Wycieczka jachtem żaglowym typu DZ.
 ' Waterpolo – piłka wodna, drużynowe rozgrywki na 

boisku umieszczonym na wodzie! Gra w wyznaczonym 
basenie pod nadzorem ratownika wodnego.

 ' Wyprawa po jeziorze rowerami wodnymi oraz canoe.
 ' Kąpiele i plażowanie – piękny, mazurski krajobraz nad 

jeziorem Pluszne zachęca do plażowania. Kąpiele w 
wyznaczonym miejscu pod nadzorem ratownika wod-
nego.

STREFA 

 ' Ognisko z pieczeniem kiełbasek – dopełnienie wieczo-
rów nastrojowymi opowieściami.

 ' Ognisko z animatorem - śpiewanie i zabawy przy ogni-
sku.

 ' Autokarowa wycieczka do Olsztynka - zwiedzanie 
Parku Etnograficznego oraz Huty Szkła Artystycznego.

 ' Wieczory tematyczne i dyskoteki – spotkania przy naj-
większych hitach muzycznych. Dodatkowo gry, zabawy 
i konkursy.

 ' Podsumowanie pobytu – obozowe wspomnienia, pre-
zentacja materiału z całego obozu.

ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek wypoczynkowy Perkoz, znajdujący się koło 
Olsztynka. Położony nad malowniczym brzegiem jeziora 
Pluszne.
Więcej str.13

CENA 

 ' zakwaterowanie w pokojach w pawilonie mieszkalnym,
 ' pełne wyżywienie,
 ' opiekę pedagogiczną i medyczną,
 ' zajęcia programowe prowadzone przez instruktorów 

i animatorów,
 ' opiekę ratownika wodnego,
 ' ubezpieczenie NNW.

CENA 

 ' transportu (możliwość skorzystania z organizowanego 
przez nas dojazdu, pod opieką wychowawcy - za dodatko-
wą opłatą, wg cen w tabeli).

05/07/2019 - 15/07/2019  16/07/2019 - 26/07/2019

z z

nocny nawigator wojownik
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LETNI OBÓZ PRZYGODY

kajakarz wczasowicz młody naukowiec

SPRAWNOŚCI  

Wiek:
8-13 lat 

05/07/2019 - 15/07/2019  16/07/2019 - 26/07/2019

z z

Letni obóz przygody to propozycja wspaniałej 
przygody pod namiotami. Pośród pięknych so-
snowych lasów, nad brzegiem jeziora Pluszne 
poznasz smak wspaniałej zabawy. Na uczest-
ników czeka wiele atrakcji terenowych, ak-
tywnych i edukacyjnych. Nasza doświadczona 
kadra zadba o dobrą zabawę i pełne bezpie-
czeństwo obozowiczów.

STREFA  

 ' NOWOŚĆ! - segway - dwukołowy, elektryczny pojazd, 
który sam utrzyma Cię w pionie. Zostań super kierowcą 
pokonując specjalnie wyznaczoną trasę.

 ' Zajęcia integracyjne - już od pierwszych zajęć zawrze-
my nowe znajomości, zawiążemy przyjaźnie. Zajęcia  
z użyciem sprzętów rekreacyjnych.

 ' Drewniane odznaki - zajęcia z robienia dekoracji.
 ' Fabularyzowane gry terenowe - przed Nami mnóstwo 

zagadek i zadań do rozwiązania. Gwarancją sukcesu 
jest współpraca.

 ' Eksperymenty - dzieci będą mogły zamienić się w mło-
dych naukowców i samodzielnie przeprowadzić atrak-
cyjne doświadczenia.

 ' Wytwórnia talentów - wesoła zabawa podczas pokazu 
ukrytych talentów kolonistów.

 ' „Powrót do przeszłości” - Cofniemy się w czasie  
i wypróbujemy najstarsze gry świata, które zajmowały 
kiedyś całe dnie naszym rodzicom.

 ' Reportaż z Perkoza - niczym prawdziwi odkrywcy na-
kręcimy najświeższy, najciekawszy materiał z naszych 
wędrówek dla głównych, światowych telewizji.

STREFA  

 ' Poranna gimnastyka - codzienna aktywność na świe-
żym powietrzu z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi.

 ' “Boki zrywać”, czyli szkoła śmiechu.
 ' Wyprawa rowerami górskimi po drogach leśnych.
 ' Nauka szyfrowania wiadomości oraz gra terenowa  

z użyciem szyfrów.
 ' Sporty drużynowe - piłka nożna, siatkówka, koszyków-

ka.
 ' Piesze wycieczki krajoznawcze - spacery oraz marsze 

zwiadowcze po okolicy.
 ' Szkolenie ratownicze - udzielanie pierwszej pomocy 

osobie poszkodowanej.
 ' Fitness - aktywne zajęcia przy muzyce, budowanie kon-

dycji oraz koordynacji ruchowej.
 ' Zajęcia łucznicze - historia łucznictwa, nauka techniki 

strzelania oraz oddawania strzałów do celu z różnych 
odległości.

STREFA 

 ' Kajaki turystyczne oraz canoe – wyprawy po jeziorze 
Pluszne.

 ' Zabawy animacyjne i sportowe na piaszczystej plaży.
 ' Waterpolo - piłka wodna, drużynowe rozgrywki na bo-

isku umieszczonym na wodzie! Gra w wyznaczonym 
basenie pod nadzorem ratownika wodnego.

 ' Wycieczki rowerkami wodnymi po jeziorze.
 ' „Wodne szaleństwo” – baloniada nad brzegiem jeziora.
 ' Rejs jachtem żaglowym typu DZ.
 ' Kąpiele i plażowanie – piękny, mazurski krajobraz nad 

jeziorem Pluszne zachęca do kąpieli słonecznych  
i wodnych w wyznaczonym miejscu pod nadzorem ra-
townika wodnego!

STREFA  

 ' Autokarowa wycieczka do Olsztynka - zwiedzanie 
Parku Etnograficznego oraz Huty Szkła Artystycznego.

 ' Zajęcia plastyczne- malowanie węglem, warsztaty  
z masy solnej.

 ' Wieczory tematyczne i dyskoteki – spotkania przy naj-
większych hitach muzycznych.

 ' Gry i zabawy nie będą miały końca, w wolnych chwilach 
spotkamy się na najnowszych planszówkach.

 ' Projekcja najlepszych kinowych filmów na zielonej 
trawce.

 ' Ognisko z pieczeniem kiełbasek – świetnym dopełnie-
niem wieczorów będą nastrojowe opowieści.

 ' “Taka to piosenka” - zabawa karaoke.
 ' Ognisko z animatorem – śpiewanie i zabawy przy ogni-

sku.
 ' Podsumowanie pobytu – obozowe wspomnienia, pre-

zentacja materiału z całego obozu.

ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek wypoczynkowy Perkoz, znajdujący się koło 
Olsztynka. Położony nad malowniczym brzegiem jeziora 
Pluszne.
Więcej str.13

CENA 

 ' zakwaterowanie w pokojach w pawilonie mieszkalnym,
 ' pełne wyżywienie,
 ' opiekę pedagogiczną i medyczną,
 ' zajęcia programowe prowadzone przez instruktorów 

i animatorów,
 ' opiekę ratownika wodnego,
 ' ubezpieczenie NNW.

CENA 

 ' transportu (możliwość skorzystania z organizowanego 
przez nas dojazdu, pod opieką wychowawcy - za dodatko-
wą opłatą, wg cen w tabeli).

turysta łucznik ratownik

animator odkrywca piosenkarz

plastyk strateg tancerz

driver śmiały mówca



facebook.com/strefaprzygody instagram.com/strefaprzygody

Strefa Przygody

ul. Górna 5/5

10-040 Olsztyn

tel. 575 002 898

biuro@strefaprzygody.pl

strefaprzygody.pl
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