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ADRENALINA, PRZYGODA I NATURA
TO ATUTY TEGO OBOZU

Organizator: Expert Obozy
Wiek uczestnika: 12-16 lat

AKTYWNY WYPOCZYNEK

TERMINY:
24.06. – 01.07.2018 – cena 1290 z³ 
02.07. – 10.07.2018 – cena 1590 z³
10.07. – 19.07.2018 –   brak miejsc
19.07. – 28.07.2018 – cena 1590 z³
28.07. – 06.08.2018 – cena 1590 z³ 
07.08. – 14.08.2018 – cena 1290 z³



Zajêcia:
- 4-5 bloków zajêciowych dziennie - od 1,5 do 3 godzin ka¿dy,
- wieczorem przewidziane wspólne zabawy i zajêcia

Survival przez du¿e S. Program naszpikowany wieloma praktycznymi umiejêtnoœciami przetrwania w 
trudny terenie. Kadra to uczestnicy wielu misji militarnych na ca³ym œwiecie, czynni ¿o³nierze jednostek 
specjalnych. Ale przy tym bardzo przyjaŸni i ¿yczliwi instruktorzy naucz¹ Was jak radziæ sobie z 
trudnoœciami nie tylko w lesie.  Z nimi zbudujecie schronienie, pokonacie przeszkody terenowe  czy 
rozpalicie ognisko w niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach. Bêdziecie musieli opanowaæ strach, walczyæ ze 
swoimi s³aboœciami i prze³amywaæ ograniczenia.  Jesteœcie na to gotowi?

Program:
Survival – nauczymy Was: jak przygotowaæ schronienie w lesie, jak zdobyæ i przygotowaæ po¿ywienie, jak budowaæ sprzêt 
codziennego u¿ytku, jak rozpaliæ ogieñ w trudnych warunkach pogodowych, jak zbudowaæ tratwê … i wiele innych umiejêtnoœci

Orienteering – nauczymy Was: jak poruszaæ siê po ternie, jak czytaæ mapy terenu, jak pos³ugiwaæ siê GPSem, jak dotrzeæ do celu …

Bunkry MRU – poznacie tajemnice Miêdzyrzeckiego Rejonu Umocnieñ, najwiêkszego podziemnego systemu fortyfikacyjnego w 
Europie. 

Eksperci - to byli uczestnicy misji militarnych 

Misja specjalna – 24 godzinne wyjœcie w teren, bêd¹ce podsumowaniem zdobytej wiedzy i umiejêtnoœci. Celem misji bêdzie 
zbudowanie obozu w lesie i przetrwanie tam nocy. Przed Wami: budowa sza³asów, utrzymanie ognia, nocne warty, przygotowanie 
posi³ków w terenie oraz niespodzianki przygotowane prze naturê.

- zajêcia linowe (œcianka wspinaczkowe, pajêcza sieæ, most linowy, 
  wie¿a babel – skrzynki) 
- zajêcia wodno-pla¿owe
- kajakarstwo 
- gry i zabawy sportowo-integracyjne

Zajêcia rozrywkowe:
- dyskoteka i karaoke 
- kino pod chmurk¹
- fotobudka – hit sezonu 2018!
- ognisko

na ca³ym œwiecie, czynni ¿o³nierze jednostek specjalnych. Wprowadz¹ Was w œwiat 
survivalu, przedstawi¹ umiejêtnoœci praktyczne (kamufla¿, tropienie, elementy polowania) ale tak¿e opowiedz¹ jak radzili sobie 
podczas misji.

Ponadto w programie m.in.
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Zakwaterowanie:

Wy¿ywienie:
Obozowe wy¿ywienie to: œniadanie, obiad,  i kolacja. 
Jedzenie jest bardzo ró¿norodne i oparte na upodobaniach wiêkszoœci 
dzieci i m³odzie¿y. Jest przy tym zdrowe i w iloœci wystarczaj¹cej dla 
ka¿dego uczestnika. Uwzglêdniane s¹ wszelkie diety, o których nale¿y 
wspomnieæ przy zapisach dziecka na obóz.

Cena zawiera:
Zakwaterowanie, wy¿ywienie 4 razy dziennie (œniadanie, obiad, deser, 
kolacja), bardzo aktywny program, opiekê kadry pedagogicznej i 
instruktorskiej, opiekê pielêgniarki oraz ratownika Wopr, ubezpieczenie 
NNW (10.000z³), podatek VAT, wyposa¿enie survivalowca (mundur, 
nakrycie g³owy).

Cena nie zawiera:
Dojazdu 

Co zabraæ:

Oœrodek Wypoczynkowy „Nowy Dworek” po³o¿ony jest w województwie 
lubuskim, tu¿ nad brzegiem jeziora Paklicko Wielkie. Ma 6 ha powierzchni i 
bogat¹ infrastrukturê sportow¹ i rekreacyjn¹. Otacza go malowniczy leœny 
teren i jest jedynym oœrodkiem nad tym piêknym jeziorem. Oœrodek jest 
ogrodzony, dozorowany i monitorowany.  Zakwaterowanie uczestników 
obozu odbêdzie siê w pawilonie kolonijnym w pokojach 5-6 osobowych 
(³azienki na korytarzu). 

podwieczorek

Wygodny ubiór (stroje niekrêpuj¹ce ruchów) do æwiczeñ, nieprzemakaln¹ 
kurtkê sportow¹, obuwie sportowe, ma³y plecak oraz wygodne buty do 
wycieczek pieszych, ciep³y sweter lub polar, strój k¹pielowy (czepek, 
k¹pielówki, okulary p³ywackie) krem z filtrem UV, letnie nakrycie g³owy 
(czapkê lub chustkê), do zajêæ terenowych - gorsz¹ bluzê i spodnie oraz 
odpowiednie obuwie np. buty trekingowe, latarkê z zapasem baterii, 
legitymacjê szkoln¹ oraz dobry humor. 
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Wiêcej informacji o oœrodku
 na www.nowydworek.com.pl


