Scenariusz
na Dobrą Zabawę

SEZON

2023
DOŚWIADCZONA KADRA
ATRAKCJE DO WYBORU
100% BEZPIECZEŃSTWA

BON TURYSTYCZNY

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 zajęcia aktywne, terenowe i edukacyjne. Wieloletnie
doświadczenie w organizacji wyjazdów i imprez ogólnopolskich sprawia, że zawsze tworzymy profesjonalnie zorganizowany wypoczynek.
Gwarantujemy bezpieczeństwo i dobrą zabawę.

strefaprzygody.pl

NASZ
ZESPÓŁ
Tworzenie Swojego Świata zawsze rozpoczynamy od człowieka. Jesteśmy przekonani, że nawet najnowocześniejsze technologiczne
nowinki nie są w stanie zastąpić ludzkiego uśmiechu 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 prawdziwej Przygody.
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POZNAJ ŚWIAT
RODZINY PRZYGODZIŃSKICH
NASZE OŚRODKI

APLIKACJA

Bazy Przygody to bezpieczne i sprawdzone miejsca
wypoczynku. Bazy oferują różnorodne atrakcje i
możliwości, dzięki czemu każdy znajdzie w nich coś
dla siebie i przeżyje niezapomniane przygody.

Odnajdź się w mobilnej rzeczywistości
i śledź swoje przygody za pomocą aplikacji.
Bądź na bieżąco, odkrywając nowe Bazy
Przygody i kolejne sprawności.

SPRAWNOŚCI

CERTYFIKAT

Wyjazdy z nami to doskonała, aktywna zabawa
połączona ze zdobywaniem wiedzy i nowych
umiejętności. Podczas pobytu w Bazie Przygody,
każde zajęcia nagradzane są wyjątkową odznaką
sprawności.

Uczestnicy naszych wyjazdów oraz nauczyciele otrzymują certyﬁkaty uczestnictwa
w Zielonej Szkole. Dodatkowo każdy uczestnik zabierze ze sobą pamiątkę z pobytu
na Mazurach.

PRZYKŁADOWE SPRAWNOŚCI
DO ZDOBYCIA W BAZACH PRZYGODY

ALPINISTA

DRIVER

MŁODY APACZ

PIOSENKARZ

RATOWNIK

OMNIBUS

KAPITAN

ROWERZYSTA

KRÓL PARKIETU

SUPER ANIMATOR

TROPICIEL

SOBIERADEK

TWÓRCA

SZTUKMISTRZ

WODNY
ODKRYWCA

ŁOWCA
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STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

COVID-19

Od lat specjalizujemy się w organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Troszcząc się o najwyższy komfort pobytu w naszych Bazach Przygody oraz w związku
z sytuacją epidemiczną, wprowadziliśmy autorski "System Bezpieczeństwa Strefy Przygody".

Szczególnie dbamy o:

OGRANICZENIE
DO MINIMUM
KONTAKTÓW
ZEWNĘTRZNYCH
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STOSOWANIE
ŚRODKÓW
OCHRONY
BEZPOŚREDNIEJ

DODATKOWE
WDROŻONE
ŚRODKI HIGIENY
PROCEDURY
W PRZESTRZENIACH
ZAPOBIEGAJĄCE
WSPÓLNYCH
ZAKAŻENIOM COVID-19

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
„STREFY PRZYGODY" TO:

1
2

Bezpieczne zachowanie uczestników wypoczynku regulamin pobytu w Bazach Przygody z zachowaniem szczególnego
reżimu sanitarnego, udostępniamy uczestnikom i rodzicom.

Bezpieczne miejsca wypoczynku - wdrożone wytyczne dotyczące
funkcjonowania Ośrodków Wypoczynkowych podczas
epidemii COVID-19 w każdej Bazie Przygody.
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Bezpieczeństwo podczas posiłków - organizacja żywienia
zbiorowego z zachowaniem najwyższych standardów
higieny i zasady dystansu społecznego.
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Bezpieczna zabawa - realizacja programu w miejscach
zapewniających najwyższe bezpieczeństwo, kadra przeszkolona
w zakresie procedury sanitarnej.
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DLACZEGO
Z NAMI?
BEZPIECZEŃSTWO
W pełni bezpieczne i sprawdzone
Bazy Przygody.
Miejsca programowe przystosowane do
prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Uczestnicy wyjazdów objęci są ubezpieczeniem NNW.
100% bezpiecznej zabawy.

JAK
ZAREZERWOWAĆ

PROGRAM

KADRA I DOŚWIADCZENIE

Wszystkie zajęcia odbywają się w 1,5
godzinnych blokach programowych.
Podczas zajęć uczestnicy podzieleni są na
maksymalnie 25 osobowe grupy.
Scenariusze zajęć dostosowane do wieku
uczestników.
Zajęcia posiadają walory edukacyjne naszym celem jest nauka poprzez zabawę.

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.

„Zapraszam na Zielone Szkoły w Bazach Przygody
Mazury. Doświadczona kadra, atrakcyjny program
oraz możliwość zdobycia niesamowitych sprawności.

Barbara Breś
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Kierownik Działu Sprzedaży
tel: 575 500 320
basia@strefaprzygody.pl

WYBIERZ TERMIN
I ZAJĘCIA

SKONTAKTUJ SIĘ
Z BIUREM OBSŁUGI
KLIENTA

USTAL
SZCZEGÓŁY

BAW SIĘ
Z NAMI

PROPOZYCJE POBYTÓW
ILOŚĆ
DNI

ILOŚĆ
ZAJĘĆ

LICZBA
POSIŁKÓW
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W PAKIECIE
pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie, (pierwszy
posiłek obiad w dniu przyjazdu; ostatni posiłek
śniadanie w dniu wyjazdu),
zakwaterowanie w pokojach lub domkach
z pełnym węzłem sanitarnym,
obsługa instruktorów i animatorów,
zajęcia programowe,
certyﬁkat ze sprawnościami,
ubezpieczenie NNW.

GWARANCJA
ZWROTU WPŁAT
W przypadku wprowadzenia zakazu
podróżowania spowodowanego
pandemią COVID-19 gwarantujemy:
całkowity zwrot wniesionych wpłat,
możliwość zmiany terminu rezerwacji
z zachowaniem niezmienionej ceny.

DODATKOWO PŁATNE
obiad w dniu wyjazdu,
możliwość dokupienia dodatkowych
zajęć.

U NAS ZREALIZUJESZ

BON TURYSTYCZNY

ZAJĘCIA
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 profesjonalnie przeszkolonych instruktorów, którzy zapewnią niepowtarzalną,
a zarazem w 100% bezpieczną zabawę.

STREFA
AKTYWNA

STREFA
GIER I ZABAW

STREFA
EDUKACYJNA

STREFA
VIP
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ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH
STREFA AKTYWNA

H

Podczas aktywnych zajęć nabędziecie nowe
umiejętności, poznacie zasady zdrowej rywalizacji,
a co najważniejsze lepiej poznacie swoją klasę
i nawiążecie współpracę w grupie.
IT

Strzelnica Paintballowa
Naucz się celnie strzelać z różnych pozycji przy
pomocy broni paintballowej.
Poczuj się jak snajper oddając serię strzałów
do specjalnej tarczy.
Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem instruktora.
sprawność: snajper

Zajęcia na strzelnicy - Wiatrówki

H

Naucz się strzelać z broni pneumatycznej.
Ustrzel najlepszy wynik i wygraj klasowe zawody.
Zajęcia prowadzone przez doświadczonego instruktora.
sprawność: strzelec wyborowy

Ścianka wspinaczkowa
Poznaj zasady bezpiecznej wspinaczki.
Wykaż się odwagą i sprytem wchodząc na sam
szczyt ścianki wspinaczkowej.
Zajęcia prowadzone pod czujnym okiem instruktora.
sprawność: alpinista

Zjazd tyrolski
Przejdź szkolenie i naucz się korzystać z profesjonalnego sprzętu zjazdowego.
Przeżyj fantastyczną przygodę zjeżdżając po
kilkudziesięciometrowej tyrolce.
Zostań królem przestworzy pokonując swój lęk.
sprawność: władca przestworzy
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Wejście na wieżę ze skrzynek
Poznaj profesjonalny sprzęt asekuracyjny wykorzystywany podczas wspinaczki.
Zbuduj najwyższą wieżę ze skrzynek.
Wykaż się odwagą stając na jej szczycie.
sprawność: wspinacz

Zajęcia łucznicze
Poczuj się jak Robin Hood i naucz się celnie strzelać
z łuku.
Weź
udział
w
minizawodach
klasowych
i zdobądź miano najlepszego strzelca.
Zajęcia prowadzone pod czujnym okiem instruktora.
sprawność: łucznik

IT

Segway X2 SE
Poznaj
działanie
najnowszej
technologii
w oryginalnym pojeździe elektrycznym.
Wykaż się umiejętnościami i pokonaj specjalnie
przygotowany tor.
Poczuj się jak prawdziwy agent.
sprawność: driver

Survival
Bądź jak słynny Bear Grylls i przeżyj niezapomnianą
przygodę w mazurskim lesie.
Poznaj podstawy przetrwania i naucz się budować
schronienie.
Spróbuj rozpalić ogień bez użycia zapałek pod
okiem instruktora.
sprawność: survivalowiec

strefaprzygody.pl/zielone-szkoly
ZAMÓW ON-LINE

Przeżyj niezapomnianą przygodę, która pozwoli Ci
poznać lepiej swoją klasę.
Zasmakuj doskonałej zabawy za sprawą różnorodnych
urządzeń rekreacyjnych.
Baw się z przyjaciółmi w duchu zdrowej rywalizacji.
sprawność: super animator

Wejściówka do dyskoteki
Wczuj się w rytmy muzyki klubowej i zostań królem
parkietu.
Weź udział w zabawach i konkursach przy muzyce.
Baw się doskonale z innymi uczestnikami!
sprawność: król parkietu

Wyprawa kajakowa
po jeziorze
Poznaj piękno Mazur i tajemnicę uroku mazurskich
jezior.
Weź udział we wspaniałej wyprawie kajakami turystycznymi.
Zajęcia odbywają się pod nadzorem ratownika wodnego.

no

Zajęcia integracyjne
aktywnie i zabawnie

ść
wo

Canoeing

Naucz się pływać łodzią zwaną Canoe.
Zsynchronizuj wiosłowanie z przyjaciółmi
używając pojedynczych wioseł.
Zajęcia odbywaj się pod opieką ratownika wodnego.
sprawność: kanadyjkarz

sprawność: kajakarz

Zumba Kids
Poznaj nowe kroki taneczne.
Daj się ponieść zabawie.
Stwórz z klasą niepowtarzalny układ taneczny.
sprawność: choreograf

Rowery wodne
Odkryj urok mazurskiego krajobrazu.
Poznaj doskonały sposób na relaks na łonie natury.
Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem ratownika
wodnego.
sprawność: wczasowicz
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ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH
STREFA GIER I ZABAW

Ognisko z animatorem
Usiądź ze swoją klasą przy ognisku i podsumujcie
wspólnie spędzony dzień.
Baw się doskonale podczas zabaw ogniskowych.
Poczuj wyjątkowy mazurski klimat.
sprawność: ognik

Karaoke
Zintegruj się z grupą śpiewając ulubione piosenki.
Zaprezentuj swoje umiejętności wokalne.
Zdobądź tytuł najśmielszego wokalisty.
sprawność: piosenkarz

ść
wo

IT

no

H

Sprawdź swoje siły w jednej lub kilku grach
terenowych. Wraz ze swoją klasą podejmij
wyzwanie i stań do emocjonującej potyczki.
Wykażcie się zmysłem orientacji w terenie
i logicznego myślenia. Pokażcie, że potraﬁcie działać zespołowo, rozwiązując zagadki,
szyfry i wykonując zadania. Weźcie udział
w terenowej integracji. Sukces drużyny
zależy od zaangażowania wszystkich uczestników.

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

Poznaj podstawowe metody szyfrowania wiadomości.
Dowiedz się czym jest Enigma.
Weź udział w misji kryptograﬁcznej i pokonaj przeciwną
drużynę.
sprawność: szyfrant

Kryptonim Generał

Indiańska osada

Poznaj stopnie oraz hierarchię w wojsku.
Wykorzystaj swoje taktyczne umiejętności i wraz z grupą
pokonaj przeciwników.
Osiągnij cel wykonując określone zadania.

Wraz z członkami plemienia spróbuj odnaleźć wodza.
Zdobądź wszystkie znaki od pomocnych duszków.
Stocz walkę z innymi plemionami i jako pierwszy dotrzyj
do wodza.
sprawność: młody Apacz

sprawność: super taktyk

no

ść
wo

Tropiciele
Po zapadnięciu zmroku wyrusz ze swoją klasą na leśną
wyprawę.
Wykaż się sprytem i orientacją w terenie.
Przejdź całą trasę i wykonaj wszystkie tajemnicze
zadania.
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sprawność: tropiciel

INO - marsz na orientację
Naucz się odnajdywać wyznaczone punkty za pomocą
kompasu.
Znajdź ukryte w lesie zadania oznaczone specjalnymi
lampionami.
Wykaż się umiejętnościami terenoznawstwa i wygraj
bieg.
sprawność: zwiadowca

Misja 112
Weź udział w mini grze ratowniczej.
Poznaj podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
Zbierz wszystkie przedmioty niezbędne do wykonania
misji.
sprawność: sobieradek

ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH
STREFA EDUKACYJNA

Cudaki drewniaki
Zapoznaj się ze sztuką malowania drewnianych ozdób.
Zaprojektuj oryginalne wzory i nanieś je na drewno.
Własnoręcznie stwórz kreatywne ozdoby.
sprawność: sztukmistrz

H

Specjalnie dla Twojej klasy przygotowaliśmy
propozycję kreatywnych zajęć warsztatowych oraz edukacyjnych. Odkryj w sobie
duszę artysty i pochwal się swoimi umiejętnościami. Podczas wyjątkowych zajęć
pogłębicie swoją wiedzę, poznacie wiele
ciekawostek i nabędziecie nowe umiejętności a to wszystko połączone ze świetną
zabawą i integracją Waszej klasy.

IT

Malarstwo na szkle

Zimna porcelana
Odkryj w sobie duszę artysty.
Stwórz własnoręcznie masę porcelanową.
Samodzielnie wykonaj porcelanowe ozdoby w różnych
kolorach.
sprawność: twórca

Poznaj technikę tworzenia obrazów na szkle.
Sprawdź jakie narzędzia wykorzystywane są w tej sztuce.
Samodzielnie stwórz oryginalny malunek na specjalnej
płytce, który zabierzesz do domu.
sprawność: artysta

no

ść
wo

Warsztaty decoupage
Poznaj historię zdobienia metodą decoupage.
Dowiedz się, jakie materiały i narzędzia są wykorzystywane w technice decoupage.
Samodzielnie przygotuj wzory i stwórz swój własny
lampion.
sprawność: dekorator

Nauka na wesoło
Poznaj wspaniałe tajemnice otaczającego nas świata.
Sprawdź co kryje w sobie dziedzina ﬁzyki oraz chemii i
przeżyj niesamowitą przygodę.
Weź udział w fascynujących doświadczeniach i baw się
nauką.

Postaw na wiedzę!
Sprawdź się razem ze swoją grupą w różnych dziedzinach
nauki.
Weź udział w emocjonującym konkursie wiedzy.
Niech wygra dobra zabawa!
sprawność: omnibus

sprawność: mały naukowiec

no

ść
wo

Warsztaty ceramiczne
Zapoznaj się z historią tworzenia glinianych przedmiotów
i zobacz, jak od codziennego ich stosowania, stały się
wytworami sztuki.
Poznaj różne rodzaje gliny, jej właściwości i techniki
zdobienia.
Samodzielnie wykonaj glinianą ozdobę.
sprawność: gliniarz

Gry planszowe
Wypróbuj różnego rodzaju gry planszowe i znajdź swoją
ulubioną.
Rozegraj kilka partii wykazując się logicznym myśleniem i
sprytem.
Baw się doskonale razem ze swoimi przyjaciółmi.
sprawność: mistrz planszówek

Muzyczne inspiracje
Sprawdź jakie dźwięki wydobywają się z najróżniejszych przedmiotów.
Spróbuj zagrać na Bum Bum Rurkach.
Razem z klasą stwórzcie swoją własną melodie.
sprawność: muzyk
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ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH
STREFA VIP - ZAJĘCIA DODATKOWE
Specjalnie dla najbardziej żądnych przygód
przygotowaliśmy jeszcze większą dawkę
emocji. Atrakcje ze Strefy V.I.P. dodatkowo
urozmaicą Wasz pobyt. A wśród nich krajoznawcza wyprawa rowerowa po mazurskim
lesie, przepiękne krajobrazy, które poznacie
podczas aktywnego, spływu kajakowego
lub pełne emocji potyczki paintballowe,
starcia łuczników i wiele innych propozycji
zajęć fakultatywnych.

Muzeum Budownictwa
Ludowego w Olsztynku.

Muzeum Bitwy pod
Grunwaldem w Stębarku.

Poznaj historię fascynującego Parku Etnograﬁcznego
w Olsztynku.
Odwiedź duże i małe obiekty architektury wiejskiej z
Warmii, Mazur, Powiśla oraz Małej Litwy.
Sprawdź jakie tajemnice kryje w sobie Salon Wystawowy
oraz Baszta na linii miejskich murów obronnych.

Poznaj historię Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim.
Odwiedź część archeologiczną muzeum, w której
znajdują się zabytki odkryte na Polach Grunwaldu.
Przeżyj niesamowitą przygodę zgłębiając tajemnice
Bitwy pod Grunwaldem.

Paintball
Przejdź instruktarz obsługi sprzętu paintballowego.
Wykorzystaj umiejętności taktyczne podczas emocjonującej rozgrywki paintballowej aby pokonać przeciwnika.
Przy użyciu broni paintballowej marki Tippmann rozegraj
oryginalne scenariusze (np. „CS: GO”, „Zwiad”, „Obrona
Częstochowy”).
sprawność: kapitan

Spływ kajakowy
Poznaj niesamowity wodny świat z soczystą roślinnością
i ławicami ryb.
Wypoczywaj aktywnie razem ze swoją grupą podczas
spływu kajakowego malowniczą trasą mazurskiej rzeki.
Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem ratownika
wodnego.

Huta Szkła Artystycznego
w Olsztynku
Zobacz, jak wyrabia się szklane ozdoby w tym
niesamowitym miejscu.
Dowiedz się, jak wygląda proces obróbki szkła.
Weź udział razem z klasą w pokazie wykonania
prawdziwych szklanych „cudeniek”.

Pierwsza pomoc
Naucz się jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej w wypadku.
Dowiedz się jak działa automatyczny deﬁbrylator AED.
Zdobądź cenną wiedzę przydatną w życiu codziennym.
sprawność: ratownik

sprawność: wodny odkrywca

no

ść
wo

Archery Tag
Weź udział w pełnym emocji starciu łuczników.
Pokonaj przeciwników zdobywając najwięcej punktów.
Zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonego
instruktora.
sprawność: łowca
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Wyprawa rowerowa
Poznaj zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.
Odkryj wspaniałe okoliczne mazurskie klimaty podczas
wyprawy rowerowej.
Razem z grupą ciesz się aktywnie i przyjemnie
spędzonym czasem.
sprawność: rowerzysta

Dmuchaniec
Przenieś się do minionkowego świata lub sprawdź się na
wspaniałym dmuchanym torze przeszkód.
Baw się na 7 metrowej dmuchanej konstrukcji w różnej
tematyce.
Zaszalej i stań się mistrzem dmuchanych zjeżdżalni.
sprawność: mistrz zjeżdżalni

NASZE OŚRODKI
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 których bezpieczeństwo i dobra zabawa jest dla nas
najważniejsza. To właśnie tutaj zdobędziesz unikalne sprawności i poznasz wielu przyjaciół.
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BAZY PRZYGODY
MAZURY
PERKOZ

ul. Waszeta 1,
11-015 Olsztynek
Ośrodek o niezwykłych walorach krajobrazowych
i przyrodniczych. Położony w otoczeniu lasów, nad
brzegiem jeziora Pluszne. W swojej infrastrukturze
posiada 150 miejsc noclegowych. Przyjazne miejsce
pobytu grup dzieci i młodzieży.

ZAKWATEROWANIE
Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są
w dwukondygnacyjnym pawilonie w pokojach
3 i 4 osobowych z łazienkami.
Każdy pokój wyposażony jest w łóżka zwykłe
lub piętrowe, szafki nocne, szafy na ubrania,
stolik z krzesłami.

WYŻYWIENIE
Posiłki serwowane są w przestronnej, przystosowanej
do pobytu dzieci i młodzieży stołówce.
Posiłki podawane są w formie bufetu.
Ośrodek zapewnia diety szczególne
po wcześniejszym ustaleniu.

DODATKOWO
W czasie wolnym od zajęć uczestnicy będą mogli korzystać
z infrastruktury sportowej i sprzętu sportowego.

INFRASTRUKTURA
bezpieczny, całodobowo monitorowany teren,
sale do zajęć na niepogodę,
stanowiska do zajęć linowych (zjazd tyrolski, wieża ze skrzynek),
pole paintballowe,
miejsca ogniskowe,
wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego,
zewnętrzne boisko do piłki nożnej, piłki plażowej,
pole namiotowe na 150 osób z dwoma sanitariatami.
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BAZY PRZYGODY
MAZURY
PERKOZ

ul. Waszeta 1,
11-015 Olsztynek
Urokliwe położenie oraz infrastruktura Ośrodka
sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku na tle niesamowitego, mazurskiego
krajobrazu. Szeroka oferta różnorodnych atrakcji
Ośrodka sprawia, że każdy znajdzie tu aktywność
dla siebie.

DLA UCZESTNIKÓW
WYPOCZYNKU
OFERUJEMY:
pełną emocji i dobrego humoru grę w paintballa,
na polu paintballowym znajdującym się
na terenie Ośrodka,

atrakcje na wysokości, wymagające nie lada odwagi:
- zjazd po kilkudziesięciometrowej tyrolce,
- wspinaczka na wieży ze skrzynek,

mega piłkarzyki,

rekreację nad wodą:
- kajaki turystyczne,
- rowery wodne,
- łodzie typu kanu,
- łodzie żaglowa Omega,
- łodzie żaglowa DZ,

rekreację w terenie:
- rozgrywki zespołowe na zewnętrznych boiskach,
- plac zabaw.
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BAZY PRZYGODY
MAZURY
KOŁATEK

Kołatek 1,
11-015 Olsztynek
Ośrodek położony na skraju malowniczych
kompleksów leśnych, między jeziorami Staw i
Pluszne. To miejsce o wyjątkowych walorach
przyrodniczych: czyste powietrze, bliskość
jeziora i lasów, niesamowity krajobraz, dzięki
swojej lokalizacji i infrastrukturze doskonale
przystosowane do pobytów dzieci i młodzieży.

ZAKWATEROWANIE
Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są w 6 osobowych
domkach wykonanych z bali sosnowych.
Domki składają się z 1 i 2 osobowych pokoi,
wyposażonych w łóżka zwykłe, szafki nocne,
szafy na ubrania.
Każdy domek posiada łazienkę oraz aneks kuchenny
z mini lodówką oraz czajnikiem elektrycznym.

WYŻYWIENIE
Posiłki serwowane są w przestronnej, przystosowanej
do pobytu dzieci i młodzieży stołówce.
Śniadania i kolacje podawane w formie bufetu,
obiad serwowany.

DODATKOWO
W czasie wolnym od zajęć uczestnicy będą mogli korzystać
z infrastruktury sportowej i sprzętu sportowego.

INFRASTRUKTURA
bezpieczny, ogrodzony teren,
sale do zajęć na niepogodę,
zewnętrzne boiska sportowe do piłki nożnej,
piłki siatkowej i piłki koszykowej,
miejsca ogniskowe,
wypożyczalnia sprzętu wodnego,
zadaszone miejsce na grilla,
bilard, piłkarzyki,
plac zabaw.
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BAZY PRZYGODY
MAZURY
KOŁATEK

Kołatek 1,
11-015 Olsztynek
Ośrodek Wypoczynkowy Kołatek posiada rozbudowaną infrastrukturę rekreacyjną, która w połączeniu z walorami przyrodniczymi czyni to miejsce,
stworzonym do wypoczynku dzieci i młodzieży.
Atrakcje dla siebie znajdą tu zarówno zwolennicy
spokojnego wypoczynku na łonie natury oraz fani
aktywnych, pełnych wrażeń pobytów.

DLA UCZESTNIKÓW
WYPOCZYNKU
OFERUJEMY:
pełne emocji i dobrego humoru gry terenowe
prowadzone w urokliwym, w pełni
ogrodzonym i bezpiecznym terenie,

atrakcje integracyjne:
- zabawy i konkurencje z użyciem
sprzętu rekreacyjnego,
- turnieje strzeleckie,
- wieczorne dyskoteki i ogniska,

bilard i piłkarzyki,

rekreację nad wodą:
- kajaki turystyczne,
- rowery wodne,
- relaks na plaży,

rekreację w terenie:
- rozgrywki zespołowe na zewnętrznych boiskach,
- plac zabaw.
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BAZY PRZYGODY
MAZURY
KALWA PASYM

ul. Polna 83,
12-130 Pasym
Ośrodek Wypoczynkowy znajdujący się w Pasymiu.
Malowniczo położony nad brzegiem jeziora Kalwa
w otoczeniu mazurskich lasów. Lokalizacja Bazy i jej
infrastruktura sprawiają, że jest to doskonałe
miejsce do aktywnego wypoczynku dzieci
i młodzieży. Obszar Ośrodka zajmuje 17 hektarów.
Teren jest w całości ogrodzony i strzeżony.

ZAKWATEROWANIE
Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są
w 6 osobowych domkach typu Brda.
Każdy domek wyposażony jest w salon z dwiema wygodnymi
kanapami oraz aneksem kuchennym; łazienkę oraz dwie
dwuosobowe sypialnie na piętrze.

WYŻYWIENIE
Posiłki serwowane są w przestronnej, przystosowanej
do pobytu dzieci i młodzieży stołówce.
Śniadania i kolacje podawane w formie bufetu,
obiad serwowany do stołu.
Ośrodek zapewnia diety szczególne po wcześniejszym ustaleniu.

DODATKOWO
W czasie wolnym od zajęć uczestnicy będą mogli korzystać
z infrastruktury sportowej i sprzętu sportowego.

INFRASTRUKTURA
hala sportowa,
zewnętrzne boiska do piłki nożnej, piłki koszykowej,
korty tenisowe (zewnętrzne i kryte),
kryty basen,
siłownia,
kręgielnia,
sale konferencyjne.
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BAZY PRZYGODY
MAZURY
KALWA PASYM

ul. Polna 83,
12-130 Pasym
Ośrodek Wypoczynkowy Kalwa dysponuje rozbudowaną
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną,
dzięki czemu na odwiedzające go dzieci, czeka
mnóstwo atrakcji. To miejsce wprost zachęca
do aktywnego spędzania czasu i wspaniałej integracji na świeżym powietrzu.

DLA UCZESTNIKÓW
WYPOCZYNKU
OFERUJEMY:
pełną emocji i dobrego humoru grę w paintballa,
na polu paintballowym znajdującym się
na terenie Ośrodka,
rekreację nad wodą:
- kajaki turystyczne,
- rowery wodne,
- łódź żaglowa Omega,
- relaks na plaży,
rekreację w terenie:
- rowery górskie,
- rozgrywki zespołowe
na zewnętrznych
i krytych boiskach,
- plac zabaw,
rozgrywki bowlingowe na dwutorowej kręgielni,
wodne szaleństwo na krytym basenie
ze zjeżdżalnią.
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