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WITAMY W
ŚWIECIE PRZYGODY!
Zapraszamy na wyjątkowe Zielone Szkoły! Nasze Bazy Przygody to doskonała przestrzeń do
wypoczynku dzieci i młodzieży. To miejsca, które bawią, uczą i pozwalają przeżyć niezapomniane wrażenia na łonie natury.
W swojej ofercie posiadamy Zielone Szkoły z aktywnym i edukacyjnym programem. Wieloletnie doświadczenie w organizacji wyjazdów i imprez ogólnopolskich sprawia, że zawsze tworzymy profesjonalnie zorganizowany wypoczynek.
Gwarantujemy bezpieczeństwo i dobrą zabawę.

strefaprzygody.pl

CO NAS
WYRÓŻNIA

BAZA PRZYGODY
MAZURY

( Indywidualne podejście do klienta
( Kompleksowa i profesjonalna obsługa
( Autorski program Umiejętności
( Certyfikaty dla uczestników
( Gwarancja bezpieczeństwa
( Doskonała atmosfera

ORGANIZATOR
STREFA PRZYGODY

To Świat, który tworzymy z myślą o Tobie... To
miejsce, które bawi, uczy i pozwala przeżyć
niezapomniane przygody...
To autorski program miejsc, w których bezpieczeństwo i dobra zabawa jest dla Nas najważniejsza.
To właśnie tutaj zdobędziesz unikalne sprawności i poznasz wielu przyjaciół.
więcej str. 10

ul. Górna 3/8
10-040 Olsztyn
tel. 575 500 320, 575 002 898
biuro@strefaprzygody.pl
strefaprzygody.pl
facebook.com/strefaprzygody
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WYBIERZ ZAJĘCIA
I TERMIN

SKONTAKTUJ SIĘ Z
BIUREM OBSŁUGI

USTAL SZCZEGÓŁY

BAW SIĘ Z NAMI

NASZ
ZESPÓŁ
Dobry zespół to najważniejszy element projektu. Połączyła nas pasja i wspólne doświadczenia. Każdy z nas jest specjalistą w swojej dziedzinie,
dzięki temu doskonale się uzupełniamy i tworzymy Strefę Przygody.

UMIEJĘTNOŚCI
DO ZDOBYCIA NA ZIELONYCH SZKOŁACH
Ambitnie, Wyjątkowo, Razem - tak wygląda świat naszych Zielonych Szkół. Umiejętności, które zdobędą uczestnicy stworzone zostały z myślą
o wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży. Podczas pobytu w Bazie Przygody każde zajęcia zakończone będą zdobyciem wyjątkowej odznaki.
Umiejętności i wiedza, którą zdobędą uczestnicy zostaną nagrodzone.
Sprawdź czy uda Wam się zdobyć wszystkie Umiejętności!

SUPER ANIMATOR

ALPINISTA

SURVIVALOWIEC

ŁUCZNIK

ZAPAŚNIK

POSZUKIWACZ
PRZYGÓD

SZERMIERZ

KAJAKARZ
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PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA
ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH
Survival
( Bądź jak słynny Bear Gryls i przeżyj niezapomnianą
przygodę w mazurskim lesie.
( Naucz się jak zbudować sobie bezpieczne leśne schronienie oraz rozpalić ogień bez pomocy zapałek.
( Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem instruktora.
umiejętność: survivalowiec

Gra terenowa
„Wyspa skarbów”

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, dajemy
Ci możliwość stworzenia własnego programu Zielonej Szkoły na Mazurach! Wybierz zajęcia, które
najbardziej Cię interesują, tak aby Twoja klasa doskonale się bawiła. Wszystkie zajęcia prowadzone
są przez specjalnie przeszkolonych instruktorów.
W trakcie przeżywania niezapomnianej przygody,
każdy uczestnik ma również szansę zdobyć pakiet
unikalnych sprawności - które potwierdzi otrzymany
na koniec certyfikat!

( Wraz ze swoją klasą wyrusz w pełną przygód wyprawę po
tajemniczy skarb.
( Aby dotrzeć do skarbu, rozwiąż wszystkie zagadki, które
przygotowała dla Ciebie „Wyrocznia”.
( Odnajdź skarb i pokonaj swoich przeciwników.

Warsztaty z pierwszej pomocy
( Naucz się jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej w wypadku.
( Weź udział w mini grze ratowniczej.
( Zbuduj z całą klasą specjalne nosze z materiałów dostępnych w lesie i przetransportujcie rannego do bazy.
umiejętność: ratownik

Zjazd tyrolski
Zajęcia integracyjne
( Przeżyj niezapomnianą przygodę, która pozwoli Ci poznać
lepiej swoją klasę.
( Zasmakuj doskonałej zabawy za sprawą różnorodnych urzą
urządzeń rekreacyjnych (wielospodnie, rurowce, chusta klanzy).
( Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem animatora.

( Poznaj różne rodzaje węzłów stosowanych na wysokościach.
( Pokonaj swój lęk i zostań królem przestworzy.
( Przeżyj fantastyczną przygodę zjeżdżając po kilkudziesięciometrowej tyrolce.
umiejętność: władca przestworzy

umiejętność: super animator

Wiatrówki
( Poczuj się jak młody żołnierz i poznaj zasadę działania
broni gładkolufowej.
( Ustrzel najlepszy wynik i wygraj klasowe zawody.
( Zajęcia prowadzone na specjalnej strzelnicy, pod czujnym
okiem instruktora.
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umiejętność: strzelec

Wyprawa kajakowa
po jeziorze
( Poznaj piękno Mazur i jeziora Maróz o pierwszej klasie
czystości wód.
( Weź udział w mini regatach i przepłyń tor sprawnościowy.
( Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem ratownika
wodnego.
umiejętność: kajakarz

umiejętność: poszukiwacz przygód

Nocne Podchody
( Po zapadnięciu zmroku wyrusz ze swoją klasą na leśną
wyprawę.
( Wykaż się orientacją w terenie i odnajdź kryjówkę swoich
przeciwników.
( Wykonaj zadania i zbierz wszystkie świetliki.
umiejętność: nocny nawigator

Ognisko muzyczne
z animatorem
( Usiądź ze swoją klasą przy ognisku i poczuj wyjątkowy
mazurski klimat.
( Baw się doskonale podczas zabaw ogniskowych.
( Naucz się kultowych mazurskich piosenek.
umiejętność: ognik

INO - marsz na orientację
( Naucz się odnajdywać wyznaczone punkty za pomocą
mapy i kompasu.
( Znajdź ukryte w lesie specjalne lampiony.
( Odnajdź wszystkie punkty i wygraj bieg.
umiejętność: zwiadowca

strefaprzygody.pl/zielone-szkoly
ZAMÓW ON-LINE
ść
wo

no

( Wygraj klasowe zawody o puchar Mazurskiej Przygody.
umiejętność: zapaśnik

Zajęcia taneczne

Gra terenowa
„Bursztynowa komnata”

( Tańcz, skacz i szalej w rytm muzyki.
( Naucz się prostych układów tanecznych.
( Spróbuj świetnej zabawy przy muzyce.

( Wraz ze swoją klasą wyrusz w tajną ekspedycję, aby
odnaleźć drogę do „Bursztynowej Komnaty”.
( W dotarciu do celu pomocne będą wskazówki pozostawione przez Strażnika Komnaty.
( Odnajdźcie Komnatę jako pierwsi i pokonajcie swoich
przeciwników.

umiejętność: tancerz

Zajęcia łucznicze

umiejętność: młody detektyw
ść
wo

no

ść
wo

no

( Bądź jak Robin Hood i naucz się celnie strzelać z łuku.
( Traf w sam środek specjalnej tarczy i ustrzel najlepszy wynik.
( Zajęcia prowadzone przez instruktora.

Nauka na wesoło

Nieśmiałość nie popłaca

umiejętność: łucznik

( Przygotuj się do wystąpień publicznych i naucz się radzić
sobie ze stresem.
( Opanuj sztukę śmiałej i adekwatnej autoprezentacji.
( Wystąp przed kolegami i zaprezentuj się z jak najlepszej strony.

Walki gladiatorów

umiejętność: śmiały mówca

umiejętność: młody naukowiec
ść
wo

no

( Strąć przeciwnika z podestu za pomocą gumowej lancy.
( Utrzymaj równowagę i wykaż się sprytem.
( Zajęcia prowadzone pod opieką doświadczonego instruktora.

( Pochwal się szeroką wiedzą w wielu dziedzinach.
( Wykaż się bystrością rozwiązując zagadki.
( Rozszyfruj łamigłówki tematyczne.

Zumba Kids

no

umiejętność: szermierz
ść
wo

Gra terenowa
„Rozbitkowie”

( Poznaj nowe kroki taneczne.
( Daj się ponieść zabawie.
( Stwórz z klasą niepowtarzalny układ taneczny z wykorzystaniem rekwizytów.

( Wciel się w rolę rozbitka na bezludnej wyspie.
( Zbuduj własną osadę.
( Zajdź sposób by bezpiecznie wrócić do domu.

umiejętność: choreograf

umiejętność: sobieradek

Zajęcia w parku linowym
Walki Sumo

( Poznaj podstawy alpinizmu .
( Wykaż się zmysłem równowagi i pokonaj swoje słabości.
( Przejdź zróżnicowaną trasę i pokonaj wszystkie przeszkody.

( Wygraj wesołą rywalizację w słynnej japońskiej dyscyplinie sportu.
( Ubierz specjalny, bezpieczny strój wojownika sumo.

umiejętność: alpinista

ILOŚĆ DNI

ILOŚĆ NOCY

ILOŚĆ ZAJĘĆ

ILOŚĆ POSIŁKÓW

CENA

1

0

4

2

95 zł

2

1

6

4

205 zł

3

2

9

7

305 zł
* dodatkowo możliwość organizacji transportu

5

GOTOWE PROPOZYCJE POBYTU
ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH

1

DZIEŃ

Gra terenowa „Wyspa skarbów”

Zajęcia integracyjne

( Wraz ze swoją klasą wyrusz w pełną przygód wyprawę po
tajemniczy skarb.
( Aby dotrzeć do skarbu, rozwiąż wszystkie zagadki, które
przygotowała dla Ciebie „Wyrocznia”.
( Odnajdź skarb i pokonaj swoich przeciwników
umiejętność: poszukiwacz przygód

umiejętność: super animator

Ognisko muzyczne z animatorem

Gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”

( Usiądź ze swoją klasą przy ognisku i poczuj wyjątkowy
mazurski klimat.
( Baw się doskonale podczas zabaw ogniskowych.
( Naucz się kultowych mazurskich piosenek.

( Weź udział w mini grze terenowej.
( Odnajdź ukryty skarb, przy pomocy wskazówek zostawionych przez „Wyrocznię”.
( Zajęcia prowadzi animator z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczeństwa.

umiejętność: ognik

umiejętność: poszukiwacz przygód

RAMOWY PROGRAM POBYTU
ZIE
Z
D
RAMOWY PROGRAM POBYTU
E
Z
To niepowtarzalna, kompleksowa propozycja aktywnego dnia poza Szkołą. Przez ruch i znakomitą
zabawę zdobędziecie nowe umiejętności. Nauczycie się współpracy w grupie, poznacie zasady
zdrowej rywalizacji. Przeżyjecie niezapomnianą
przygodę, która pozwoli Wam lepiej się poznać.

Zumba Kids

To specjalna, kompleksowa propozycja pobytu dla
najmłodszych. Dedykowana dla przedszkolaków
oraz pierwszoklasistów. Zielona Szkoła to okazja
do zdobycia nowych umiejętności poprzez ruch i
znakomitą zabawę. Dzieci nauczą się współpracy
w grupie, poznają zasady zdrowej rywalizacji oraz
zintegrują się z grupą.

Zajęcia integracyjne

( Przeżyj niezapomnianą przygodę, która pozwoli Ci poznać
lepiej swoją klasę.
( Zasmakuj doskonałej zabawy za sprawą różnorodnych
sprzętów animacyjnych (chusta klanzy, tunel animacyjny,
klocki bamp).
( Weź udział w mini konkursach.

( Poznaj nowe kroki taneczne.
( Daj się ponieść zabawie.
( Stwórz z klasą niepowtarzalny układ taneczny z wykorzystaniem rekwizytów.
umiejętność: choreograf

Ognisko muzyczne z animatorem
( Usiądź ze swoją klasą przy ognisku i poczuj wyjątkowy
mazurski klimat.
( Baw się doskonale podczas zabaw ogniskowych.
( Naucz się kultowych mazurskich piosenek.
umiejętność: ognik

( Przeżyj niezapomnianą przygodę, która pozwoli Ci poznać
lepiej swoją klasę.
( Zasmakuj doskonałej zabawy za sprawą różnorodnych
urządzeń rekreacyjnych (wielospodnie, rurowce, chusta
klanzy).
( Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem animatora.

E IE
(
(
(
(
(

umiejętność: super animator

wyżywienie - obiad + posiłek podczas ogniska,
obsługa instruktorów i animatorów,
zajęcia programowe,
certyfikat z umiejętnościami,
ubezpieczenie NNW.

Zajęcia w parku linowym
( Poznaj podstawy alpinizmu .
( Wykaż się zmysłem równowagi i pokonaj swoje słabości.
( Przejdź zróżnicowaną trasę i pokonaj wszystkie przeszkody.
umiejętność: alpinista
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GOTOWE PROPOZYCJE POBYTU
ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH
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DNI

Warsztaty z pierwszej pomocy
( Naucz się jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej w wypadku.
( Weź udział w mini grze ratowniczej.
( Zbuduj z całą klasą specjalne nosze z materiałów dostępnych w lesie i przetransportujcie rannego do bazy.
umiejętność: ratownik

Walki Gladiatorów
( Strąć przeciwnika z podestu za pomocą gumowej lancy.
( Utrzymaj równowagę i wykaż się sprytem.
( Zajęcia prowadzone pod opieką doświadczonego instruktora.
umiejętność: szermierz

Nocne Podchody
( Po zapadnięciu zmroku wyrusz ze swoją klasą na leśną
wyprawę.
( Wykaż się orientacją w terenie i odnajdź kryjówkę swoich
przeciwników.
( Wykonaj zadania i zbierz wszystkie świetliki.

Zjazd tyrolski

RAMOWY PROGRAM POBYTU
E
Z
Specjalnie dla Twojej klasy przygotowaliśmy wyjątkową propozycję pobytu na Zielonej Szkole pełnej
atrakcji. Podczas aktywnych zajęć nabędziecie
nowe umiejętności, nauczycie się współpracy w
grupie i zintegrujecie się ze swoją klasą.

( Poznaj różne rodzaje węzłów stosowanych na wysokościach.
( Pokonaj swój lęk i zostań królem przestworzy.
( Przeżyj fantastyczną przygodę zjeżdżając po kilkudziesięciometrowej tyrolce.
umiejętność: władca przestworzy

Zajęcia integracyjne
( Przeżyj niezapomnianą przygodę, która pozwoli Ci poznać
lepiej swoją klasę.
( Zasmakuj doskonałej zabawy za sprawą różnorodnych
urządzeń rekreacyjnych (wielospodnie, rurowce, gąsienice).
( Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem animatora.

umiejętność: nocny nawigator

E IE
( pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie, (pierwszy posiłek
obiad w dniu przyjazdu; ostatni posiłek obiad w dniu wyjazdu),
( zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym,
( obsługa instruktorów i animatorów,
( zajęcia programowe,
( certyfikat z umiejętnościami,
( ubezpieczenie NNW.

umiejętność: super animator

Gra terenowa „Bursztynowa Komnata”
( Wraz ze swoją klasą wyrusz w tajną ekspedycję, aby
odnaleźć drogę do „Bursztynowej Komnaty”.
( W dotarciu do celu pomocne będą wskazówki pozostawione przez Strażnika Komnaty.
( Odnajdźcie Komnatę jako pierwsi i pokonajcie swoich
przeciwników.
umiejętność: młody detektyw
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GOTOWE PROPOZYCJE POBYTU
ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH

3

DNI

Zajęcia łucznicze

( Wygraj klasowe zawody o puchar Mazurskiej Przygody.
umiejętność: zapaśnik

( Bądź jak Robin Hood i naucz się celnie strzelać z łuku.
( Traf w sam środek specjalnej tarczy i ustrzel najlepszy
wynik.
( Zajęcia prowadzone przez instruktora.

Nieśmiałość nie popłaca

umiejętność: łucznik

Survival
( Bądź jak słynny Bear Gryls i przeżyj niezapomnianą
przygodę w mazurskim lesie.
( Naucz się jak zbudować sobie bezpieczne leśne schronienie oraz rozpalić ogień bez pomocy zapałek.
( Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem instruktora.
umiejętność: survivalowiec

INO – marsz na orientację

Gra terenowa „Rozbitkowie”
( Wciel się w rolę rozbitka na bezludnej wyspie.
( Zbuduj własną osadę.
( Zajdź sposób by bezpiecznie wrócić do domu.

Ognisko muzyczne z animatorem
( Usiądź ze swoją klasą przy ognisku i poczuj wyjątkowy
mazurski klimat.
( Baw się doskonale podczas zabaw ogniskowych.
( Naucz się kultowych mazurskich piosenek.

umiejętność: zwiadowca

To wyjątkowa, pełna atrakcji, kompleksowa propozycja pobytu dla Twojej klasy. Przez ruch i znakomitą zabawę zdobędziecie nowe umiejętności.

umiejętność: śmiały mówca

umiejętność: sobieradek

( Naucz się odnajdywać wyznaczone punkty za pomocą
mapy i kompasu.
( Znajdź ukryte w lesie specjalne lampiony.
( Odnajdź wszystkie punkty i wygraj bieg.

RAMOWY PROGRAM POBYTU
Z
Z
D

( Przygotuj się do wystąpień publicznych i naucz się radzić
sobie ze stresem.
( Opanuj sztukę śmiałej i adekwatnej autoprezentacji.
( Wystąp przed kolegami i zaprezentuj z jak najlepszej
strony.

Walki Sumo

umiejętność: ognik

( Wygraj wesołą rywalizację w słynnej japońskiej dyscyplinie sportu.
( Ubierz specjalny, bezpieczny strój wojownika sumo,

Nauczycie się współpracy w grupie, poznacie zasady
zdrowej rywalizacji. Zajęcia pozwolą poznać się
Wam lepiej i zintegrować klasę.

E IE
( pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie, (pierwszy posiłek
obiad w dniu przyjazdu; ostatni posiłek obiad w dniu wyjazdu),
( zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym,
( obsługa instruktorów i animatorów,
( zajęcia programowe,
( certyfikat z umiejętnościami,
( ubezpieczenie NNW.

Zajęcia integracyjne
( Przeżyj niezapomnianą przygodę, która pozwoli Ci poznać
lepiej swoją klasę.
( Zasmakuj doskonałej zabawy za sprawą różnorodnych
urządzeń rekreacyjnych (wielospodnie, rurowce, gąsienice).
( Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem animatora.
umiejętność: super animator

Zajęcia w parku linowym
( Poznaj podstawy alpinizmu .
( Wykaż się zmysłem równowagi i pokonaj swoje słabości.
( Przejdź zróżnicowaną trasę i pokonaj wszystkie przeszkody.
umiejętność: alpinista
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DNI

Survival

RAMOWY PROGRAM POBYTU
ZIELONE SZKOLENIE
Specjalnie dla Twojej klasy przygotowaliśmy kompleksową, pełną atrakcji propozycję pobytu na Zielonej Szkole. Podczas aktywnych zajęć nabędziecie
nowe umiejętności, poznacie zasady zdrowej rywalizacji, nauczycie się współpracy w grupie.

umiejętność: super animator

umiejętność: kajakarza

Gra terenowa „Bursztynowa Komnata”

Warsztaty z pierwszej pomocy

( Wraz ze swoją klasą wyrusz w tajną ekspedycję, aby
odnaleźć drogę do „Bursztynowej Komnaty”.
( W dotarciu do celu pomocne będą wskazówki pozostawione przez Strażnika Komnaty.
( Odnajdźcie Komnatę jako pierwsi i pokonajcie swoich
przeciwników.
umiejętność: młody detektyw

umiejętność: alpinista

Zjazd tyrolski
( Poznaj różne rodzaje węzłów stosowanych na wysokościach.
( Pokonaj swój lęk i zostań królem przestworzy.
( Przeżyj fantastyczną przygodę zjeżdżając po kilkudziesięciometrowej tyrolce.

umiejętność: ratownik

( Przygotuj się do wystąpień publicznych i naucz się radzić
sobie ze stresem.
( Opanuj sztukę śmiałej i adekwatnej autoprezentacji.
( Wystąp przed kolegami i zaprezentuj z jak najlepszej
strony.

( Naucz się odnajdywać wyznaczone punkty za pomocą
mapy i kompasu.
( Znajdź ukryte w lesie specjalne lampiony.
( Odnajdź wszystkie punkty i wygraj bieg.

( Poznaj podstawy alpinizmu .
( Wykaż się zmysłem równowagi i pokonaj swoje słabości.
( Przejdź zróżnicowaną trasę i pokonaj wszystkie przeszkody.

( Naucz się jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej w wypadku.
( Weź udział w mini grze ratowniczej.
( Zbuduj z całą klasą specjalne nosze z materiałów dostępnych w lesie i przetransportujcie rannego do bazy.

Nieśmiałość nie popłaca

INO – marsz na orientację

Zajęcia w parku linowym

( Poznaj piękno Mazur i jeziora Maróz o pierwszej klasie
czystości.
( Weź udział w mini regatach i przepłyń tor sprawnościowy.
( Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem ratownika
wodnego.

umiejętność: survivalowiec

Zajęcia integracyjne
( Przeżyj niezapomnianą przygodę, która pozwoli Ci poznać
lepiej swoją klasę.
( Zasmakuj doskonałej zabawy za sprawą różnorodnych
urządzeń rekreacyjnych (wielospodnie, rurowce, gąsienice).
( Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem animatora.

Wyprawa kajakowa po jeziorze

( Bądź jak słynny Bear Gryls i przeżyj niezapomnianą
przygodę w mazurskim lesie.
( Naucz się jak zbudować sobie bezpieczne leśne schronienie oraz rozpalić ogień bez pomocy zapałek.
( Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem instruktora.

umiejętność: zwiadowca

umiejętność: śmiały mówca

Gra terenowa „Wyspa Skarbów”

Ognisko muzyczne z animatorem

( Wraz ze swoją klasą wyrusz w pełną przygód wyprawę po
tajemniczy skarb.
( Aby dotrzeć do skarbu, rozwiąż wszystkie zagadki, które
przygotowała dla Ciebie „Wyrocznia”.
( Odnajdź skarb i pokonaj swoich przeciwników.

umiejętność: władca przestworzy

( Usiądź ze swoją klasą przy ognisku i poczuj wyjątkowy
mazurski klimat.
( Baw się doskonale podczas zabaw ogniskowych.
( Naucz się kultowych mazurskich piosenek.
umiejętność: ognik

umiejętność: poszukiwacz przygód

Wiatrówki
( Poczuj się jak młody żołnierz i poznaj zasadę działania
broni gładkolufowej.
( Ustrzel najlepszy wynik i wykraj klasowe zawody.
( Zajęcia prowadzone na specjalnej strzelnicy, pod czujnym
okiem instruktora.

E IE

Walki Sumo
( Wygraj wesołą rywalizację w słynnej japońskiej dyscyplinie sportu.
( Ubierz specjalny, bezpieczny strój wojownika sumo,
( Wygraj klasowe zawody o puchar Mazurskiej Przygody.

umiejętność: strzelec

umiejętność: zapaśnik

Zajęcia łucznicze

Gra terenowa „Rozbitkowie”

( Bądź jak Robin Hood i naucz się celnie strzelać z łuku.
( Traf w sam środek specjalnej tarczy i ustrzel najlepszy wynik.
( Zajęcia prowadzone przez instruktora.
umiejętność: łucznik

( Wciel się w rolę rozbitka na bezludnej wyspie.
( Zbuduj własną osadę.
( Zajdź sposób by bezpiecznie wrócić do domu.

( pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie, (pierwszy posiłek
obiad w dniu przyjazdu; ostatni posiłek obiad w dniu wyjazdu),
( zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym,
( obsługa instruktorów i animatorów,
( zajęcia programowe,
( certyfikat z umiejętnościami,
( ubezpieczenie NNW.

umiejętność: sobieradek

ILOŚĆ DNI

ILOŚĆ NOCY

ILOŚĆ ZAJĘĆ

ILOŚĆ POSIŁKÓW

CENA

5

4

15

13

545 zł
* dodatkowo możliwość organizacji transportu
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BAZA PRZYGODY
MAZURY

E I

E

I EZ IE ZEŃ

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.

(
(
(
(
(

sprawdzone scenariusze i miejsca prowadzenia zajęć,
przeszkolona kadra,
dodatkowy instruktor przy zajęciach specjalistycznych,
program dostosowany do potrzeb i możliwości grupy,
100% bezpiecznej zabawy.

D
Rewita Waplewo
Maróz 2
11-015 Olsztynek

ID

I D ZE IE

( nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w turystyce młodzieżowej,
( instruktorzy i animatorzy są przeszkoleni w pracy z dziećmi i młodzieżą,
( zwracamy szczególną uwagę na wysoką jakość realizacji zajęć.

ZAKWATEROWANIE
( Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 3-4 osobowych z łazienkami.
( Na terenie budynku „Junior” znajduje się sala dydaktyczna do dyspozycji uczestników, stół do
ping ponga i piłkarzyki.
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( Posiłki serwowane są w przestronnej i klimatyzowanej stołówce.
( Pobyt rozpoczyna się i kończy obiadem.

Z
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

I
Wszystkie zajęcia odbywają się w 1,5 godzinnych blokach programowych.
Podczas zajęć uczestnicy podzieleni są na maksymalnie 25 osobowe grupy.
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez przeszkoloną kadrę instruktorów i animatorów.
Zajęcia linowe prowadzone są przez dwóch instruktorów.

D D
( Wszyscy uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW.
( W czasie wolnym od zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z infrastruktury sportowej
i sprzętu sportowego.

400 miejsca noclegowych,
malownicze położenie nad brzegiem jeziora Maróz,
bezpieczny i ogrodzony teren,
sale do zajęć na niepogodę,
kompleks boisk sportowych,
6 sal edukacyjnych,
park linowy,
kręgielnia,
strzelnica,
wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego,
sala bankietowa 200 miejsc,
kawiarnia - 80 miejsc,
sala VIP – 20 miejsc,
wiata grillowa – 350 miejsc,
wiata grillowa nad jeziorem

Kolonia Kopanki

Ła

Gryźliny

Tolejny

Zawady

Lotnisko
Gryźliny

Kolonia Butryny

Kaletka

Ameryka

Chaberkowo

Olsztynek Wschód

Platyny
Warlity Małe

Pluski

Zielonowo

Wilkowo
58

Świętajny

Klekotowo

Jezioro
Łańskie

Mierki

Olsztynek

Kołatek

Królikowo

Nowa Kaletka

Waszeta

Jezioro
Gim

Dzierzgunka

Kiersztanowo

Świerkocin

Łutynówko

Jemiołowo

Lichtajny

Bałdzki Piec
Bałdy

598

Rybaki

Sudwa

Butryny

Stara Kaletka

Jezioro
Pluszne

Olsztynek Zachód
Olsztynek Zachód
Olsztynek Zachód
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Drwęck

Przykop

Łęciny

Elgnówko

Wigwałd

Rychnowska
Wola

Kopanki

Pokrzywy

Gaj

Zgniłocha

Orzechowo
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Kolonia Łysowo

J
D

Swaderki

Łutynowo

58
58

Grunwald

Pacółtowo

Kurki

Nadrowo

Pawłowo

Omin

5

Dąb

Kunki

Pacółtowo

Czarny Piec

Ząbie

Lutek

Marózek

58

58

Selwa

Maróz

Gąsiorowo Olsztyneckie
Mielno

Nowa Wieś
Ostródzka

Maróz

Lipowo Kurkowskie

Natać Wielka

Brzeźno Łyńskie

Natać Mała

Waplewo

Zybułtowo
Tymawa

Stębark

Waplewo

Jezioro
Mielno

Jabłonka

Wikno

Jezioro
Omulew

Warszawa 181 km / TrójmiastoLikusy
174 km / Białystok 232 km / Łódź 254 km / Olsztyn 45 km

Góry Lubiańskie
Jadamowo

Malinowo

Wysokie
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Strefa Przygody
ul. Górna 3/8, 10-040 Olsztyn
575 500 320, 575 002 898
biuro@strefaprzygody.pl
strefaprzygody.pl

facebook.com/strefaprzygody
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instagram.com/strefaprzygody

