
 Możliwość wykorzystania bonu turystycznego

Wesoła przygoda nad morzem
Kołobrzeg – Grzybowo – Dźwirzyno - Mrzeżyno – Pogorzelica 

PROGRAM OBOZU, zajęcia logiczno – rekreacyjne 
Zabawa w Labiryntach Ogrodowych. Centralnym jego punktem jest największy na świecie labirynt 
grabowy, który powstał z 18 tysięcy sztuk sadzonek tego drzewa. Labirynt zajmuje powierzchnię 1 ha, 
ma ściany o wysokości 2 metrów, a łączna długość jego korytarzy wynosi ponad 3,2 km. W korytarzach 
labiryntu uczniowie będą uczestniczyć w rywalizacji z podziałem na grupy, co gwarantuje doskonałą 
zabawę. W jego sercu znajduje się 20-metrowa wieża widokowa, a z niej można obserwować rywalizację 
poszczególnych grup.

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.

Paintball – uczestnictwo w zabawie z podziałem na grupy drużyn wojskowych. Gra polega na 
“pomalowaniu” przeciwników kulkami z farbą załadowaną do pistoletu zwanymi markerami, które miotane 
są przez sprężone powietrze. Znaczenie w grze ma zarówno inteligencja i zdolność planowania, jak i 
prędkość oraz zwinność gracza. Poprzez zabawę uczestnicy uczą się pracy w zespole, zdobywają wzajemne
zaufanie oraz odkrywają głęboko tkwiące zdolności przywódcze. Każdy z uczestników otrzymuje do swojej 
dyspozycji specjalny karabinek załadowany żelowymi kulkami wypełnionymi kolorowym barwnikiem 
spożywczym, a oprócz tego zostaje wyposażony w maskę chroniącą twarz, jak i w mundur moro.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne: 
1. Zawody na Strzelnicy Sportowej - strzelanie z karabinu pneumatycznego 6-stanowisk strzeleckich 
z automatycznymi transporterami tarcz i podglądem uzyskiwanych wyników na monitorach.
2. Ogólnorozwojowe zajęcia sportowo – rekreacyjne z piłką: koszykówka, siatkówka plażowa,
badminton, kąpiele wodne i słoneczne, konkurencje sportowe: wyścigi w workach, przeciąganie liny i inne. 
4. Wycieczki rowerowe trasami rowerowymi wzdłuż morza po drodze ścieżkami edukacyjnymi.
5. W razie niesprzyjającej aury zajęcia na hali sportowej i pływalni (Aquapark)
Zwiedzanie   miasta Kołobrzeg:
Skansen Morski okrętów marynarki wojennej, spacer do portu, wejście na wystawę minerałów 
(możliwość zakupu), dalej promenadą nadmorską do molo – zwiedzanie i czas na pamiątki. 

Płatności na konto biura Turystyka Aktywna JUNIOR TRAVEL
mBank 41 1140 2004 0000 3002 7789 7544. Pierwsza wpłata rezerwacyjna 600 zł.

Wiek uczestników – uczniowie szkoły podstawowej, podział na grupy wiekowe. 

Terminy turnusów 8 dniowych. Cena turnusu od osoby 1 600 zł 
26.06. – 03.07.2021r.  /  04.07. – 11.07.2021r.  /  25.07. –  01.08.2021r.

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.
Organizator - Turystyka Aktywna JUNIOR TRAVEL http://www.juniortravel.pl/ tel. 721-514-113               
e-mail: wycieczkiszkolne@o2.pl 

mailto:wycieczkiszkolne@o2.pl
http://www.juniortravel.pl/

