
Możliwość wykorzystania bonu turystycznego

Obóz Rekreacyjny w Puszczy Noteckiej - Survival 
Zakwaterowanie na terenie ośrodka im. prof. Wiktora Degi  Gościm 89, 66-530 Drezdenko.
Według opinii naszej kadry i zadowolenia uczestników, ośrodek jest idealnym i bezpieczny miejscem   
na organizację oferowanego programu.
Kilku hektarowy ogrodzony teren obiektu z całodobową ochroną, plażą i bezpośredni dostępem 
do jeziora i sprzętu wodnego. Na terenie znajduje się klika boisk sportowych w tym sala 
gimnastyczna. Ośrodek jest położony na terenie Puszczy Noteckiej. 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne: 
Siatkówka, koszykówka, badminton, podchody, tenis stołowy.
Kąpiele wodne i słoneczne, podczas zajęć nad wodą zapoznanie się z elementami ratownictwa 
wodnego.
Wycieczki rowerowe trasami kompleksów leśnych, ścieżkami edukacyjnymi.
Wycieczki po jeziorze kajakami i rowerami wodnymi, pod opieką kadry pedagogicznej i ratownika.
Podczas korzystania ze sprzętu wodnego każdy uczestnik ma założoną kamizelkę asekuracyjną.
Mogą być przeprowadzone również inne nie wymienione zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Zajęcia z byłą kadrą wojskową z Survivalu
- Marsz na orientację – poszukiwanie skarbów przy użyciu mapy,
  każda grupa otrzyma swojego opiekuna i pod jego czujnym okiem będzie samodzielnie realizowała 
  zadania w terenie według otrzymanych wskazówek.
- W praktyczny sposób uczymy się jak zasygnalizować swoje miejsce tymczasowego pobytu, 
  jeżeli zgubimy się w nieznanym terenie, a wszczęto już akcję poszukiwawczą.
- W praktyczny sposób uczymy się jak postępować w przypadku zagubienia się w terenie zalesionym, 
  aby przetrwać: budujemy szałas, rozpalamy ognisko przy użyciu krzesiwa, pozyskujemy wodę do 
  picia.
- Przechodzimy most komandosa, przechodzimy wojskowy tor przeszkód.
  Konkurencje sportowe: wyścigi w workach, przeciąganie liny, jazda na rowerze 
 (kto wolniej pojedzie i inne). 

Co zabrać na obóz – każdy uczestnik otrzyma informację po zapisaniu się na obóz. 
Wiek uczestników – uczniowie szkoły podstawowej, podział na grupy wiekowe. 
Miejsce odbioru uczestników do uzgodnienia z organizatorem. 

Terminy turnusów - 8 dniowych. Cena turnusu od osoby 1 400 zł 
05.07. – 12.07.2021r.  /   02.08. – 09.08.2021r.    
Terminy turnusów 11 dniowych. Cena turnusu od osoby 1 750 zł 
05.07. – 15.07.2021r.  /  02.08. – 12.08.2021r. 

Płatności na konto biura Turystyka Aktywna JUNIOR TRAVEL
mBank 41 1140 2004 0000 3002 7789 7544. Pierwsza wpłata rezerwacyjna 500 zł.

Cena zawiera: wymieniony program pobytu, noclegi w pokojach z łazienkami, wyżywienie 3 posiłki 
dziennie: śniadanie, obiad i kolacja. Posiłki rozpoczynamy od obiadu i kończymy obiadem w ostatni 
dzień wycieczki. Kadrę instruktorsko-wychowawczą, na wodą opiekę ratownika, ubezpieczenie. 
Przejazd autokarem turystycznym wyposażonym w: klimatyzację, regulowane siedzenia, pasy 
bezpieczeństwa.
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