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SZKOLNE INTEGRACJE W KULCE
SZKOLNE INTEGRACJE
W KULCE TO:
• Ośrodek Kulka – miejsce
stworzone z myślą o dzieciach
i młodzieży,
• unikalny w skali kraju jesienny
program integracyjny,
• ponad 20 lat doświadczenia,
• ponad 99% dobrych i bardzo
dobrych opinii naszych
uczestników,
• bogata oferta zajęć aktywnych,
edukacyjnych i integracyjnych,
• scenariusze przystosowane do
wieku i zainteresowań uczestników.
PROGRAM

Szkolne Integracje w Kulce to niezapomniane wyjazdy integracyjne
dla każdej grupy wiekowej składające się z zajęć teambuildingowych,
aktywnych, edukacyjnych oraz terenoznawczych. To świetna zabawa
połączona z aktywnym wypoczynkiem, w czasie której każda klasa
pozna się bliżej, umocni swoje relacje i zbuduje przyjazną atmosferę.
Specjalnie przygotowane zajęcia integracyjne prowadzone są przez
przeszkolonych instruktorów i animatorów.
Nasza kadra przeprowadzi bezpieczne i ciekawe zajęcia integracyjne (nauczyciele nie muszą martwić się o organizację atrakcji
dla uczestników).

KADRA i BEZPIECZEŃSTWO

Doświadczony i zgrany zespół pracowników zapewni bezpieczny
i niezapomniany wypoczynek Twojej klasie. Wszystkie zajęcia prowadzone są na podstawie specjalnie przygotowanych scenariuszy.
Dodatkowo nasza kadra przechodzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą. Jako jedni z nielicznych organizatorów wypoczynku posiadamy certyfikat ISO 9001,
prestiżową Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości, certyfikat jakości QI oraz znak jakości KidZone. W 2016 roku byliśmy laureatem
konkursu Teraz Polska.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KULKA
JEDYNE TAKIE MIEJSCE
NA MAZURACH!
KULKA to raj dla każdej grupy wiekowej. Idealne miejsce dla tych,
którzy uwielbiają dobrą zabawę
i wypoczynek w otoczeniu natury, z dala od zgiełku miasta. Kulka
zapewni kompleksową organizację
wypoczynku, bezpieczne warunki,
profesjonalnie przygotowaną kadrę
a wszystko to na ponad 4 ha powierzchni, przygotowanej specjalnie dla dzieci i młodzieży.
POKOJE
Do dyspozycji uczestników oddajemy 87 pięcio- i sześcioosobowych
pokoi z pełnym węzłem sanitarnym. Pokoje wyposażone są w tapczany, półki, szafy, stół i krzesła; w kilku pokojach piętrowe łóżko.

WYŻYWIENIE
Przestronna stołówka mieszcząca 336 osób. To tutaj spróbujesz
pysznych, domowych posiłków przyrządzonych w nowocześnie
wyposażonej kuchni.

PRZYRODA
Ośrodek Kulka jest położony na granicy rezerwatu przyrody Kulka,
charakteryzującego się występowaniem rzadkich gatunków roślin
i zwierząt. Ośrodek od strony północnej otoczony jest malowniczym jeziorem rynnowym o I klasie czystości wód. Od najbliższych
miejscowości dzieli nas kilka hektarów czystych lasów. Malownicze
położenie sprawia, że pobyt w Kulce to niezapomniane przeżycie.
NOWOŚCI 2019
W tym roku ośrodek przeszedł szereg zmian: • modernizacja
budynku mieszkalnego numer 1 • większa i wygodniejsza stołówka • nowy park linowy z najbezpieczniejszym systemem asekuracji ciągłej • kolejne zadaszenia na miejscach programowych
• większa liczba kajaków i rowerków wodnych • dwa przeszklone
pawilony programowe • leśna ścieżka edukacyjna • przebudowa
toru quadowego • zadaszenia na „poligonie” i inne udogodnienia.

AKCJA INTEGRACJA
PROPOZYCJA POBYTU 2-DNIOWEGO

WSTĘP DO NOWOCZESNEJ DYSKOTEKI
W COOL CLUBIE
• super klimat: najnowsza muzyka – techno, dance, house, pop,
R&B, HH • 100% dobrej zabawy: DJ, nowoczesny wystrój, oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne nagłośnienie o mocy
5 tys. watów, dwie sale: taneczna i barowa z czerwonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem • wstęp
tylko dla uczestników Zielonych Szkół! • czas zajęć 3 h

RANNY LOTNIK, CZYLI PIERWSZA POMOC
• poznasz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy • dowiesz się, jak prawidłowo ocenić stan poszkodowanych i wezwać
pomoc • odnajdziesz zaginionego rannego lotnika • przetransportujesz rannego w bezpieczne miejsce • czas zajęć 1,5 h

DWUDNIOWA INTEGRACJA KLASOWA
Pokonajcie klasowe wyzwania! W programie znajdziecie SIEDEM
najbardziej aktywnych i emocjonujących zajęć. Wspólny udział
w atrakcjach Kulki to najlepszy sposób na zbudowanie trwałych
i silnych relacji Twojej klasy. Wszystkie zajęcia prowadzone
są przez przeszkolonych instruktorów i animatorów, którzy zagwarantują świetną i bezpieczną zabawę Tobie i Twojej klasie!

AKCJA INTEGRACJA

PIŁKA NA OPAK
• pakiet niebanalnych gier zespołowych • passball – zawodnicy ubrani w oryginalne stroje toczą wesołą rozgrywkę piłkarską
• korfball – rozwiniesz swoje umiejętności sportowe podczas
zdobywającej popularność gry zespołowej, w której o trafieniu
do kosza decyduje współpraca! • nad przebiegiem gier czuwa
instruktor • czas zajęć 1,5 h

ŚCIANKA WSPINACZKOWA hit sezonu!

• zdobądź się na odwagę i wejdź na profesjonalną ściankę wspi• rozszerzony pakiet zabaw i gier integracyjnych • razem z grupą naczkową o wysokości 8,6 m! • pokonaj 4 trasy o zróżnicowanej
spróbujesz swoich sił w specjalnie przygotowanych konkurencjach, poziomie trudności • o bezpieczeństwo zadba profesjonalna kadra
instruktorów • czas zajęć 1,5 h
takich jak: wielospodnie, wielonarty, rurowce • czas zajęć 1,5 h

MEGA GRY PLANSZOWE: BIERKI I TWISTER
• mega bierki – popularna gra towarzyska kształtująca silną wolę,
koncentrację i zręczność, tym razem w rozmiarze XXL! • mega
twister – sprawdź swoją koordynację ruchów i elastyczność na
wielkiej planszy • świetna zabawa i integracja w grupie! • czas
zajęć 1,5 h

WIELKA DEMOLKA
• nauczysz się prostych czynności murarskich, które wykorzystasz w praktyce • spróbujesz wybudować ze swoją drużyną jak
najmocniejszy mur • będziesz miał za zadanie zniszczyć budowlę
przeciwników, zwycięża drużyna, której mur okaże się trwalszy…
• czas zajęć 1,5 h
Cena zawiera: 1 nocleg, pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie, pierwsze świad- Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu (opcje płatne dodatkowo)
czenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może ulec zmianie
programowe realizowane przez instruktorów i animatorów, ubezpieczenie NNW

Liczba dni:

Liczba noclegów:

Liczba zajęć:

Cena:

2

1

7

247 zł

UWAGA! Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

SUPER MISJA SPECJALNA 

PAKIET AKTYWNY

PROPOZYCJA POBYTU 3-DNIOWEGO

wspólny wieczór, zintegrują grupę i rozbawią wszystkich uczestników • zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup,
herbatę i opiekę animatora • czas zajęć 1,5 h

ZAJĘCIA ŁĄCZNOŚCIOWE
• powrócisz do czasów, kiedy o telefonach komórkowych nikt
nie słyszał • szyfrowanie wiadomości, telefon polowy – to będą
dla Ciebie wyzwania • podczas zajęć sprawdzisz się jako łącznościowiec • czas zajęć 1,5 h

SURVIVAL, CZYLI SZKOŁA PRZETRWANIA
• dowiesz się czym jest survival zielony i militarny • poznasz tajniki przetrwania w lesie i radzenia sobie z siłami natury • sprawdzisz z czego składa się puszka survivalowca oraz nauczysz się
budować schronienie z pałatki, czyli wojskowego płaszcza • czas
zajęć 1,5 h

TRZYDNIOWA INTEGRACJA KLASOWA

QUADY

Przeżyjcie niesamowite chwile biorąc udział w najbardziej aktywnych DZIEWIĘCIU zajęciach. Wspólny udział w zajęciach
wzmocni więzi, pozwoli poznać się bliżej i stworzyć pozytywną
atmosferę. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych instruktorów i animatorów, którzy zagwarantują świetną
i bezpieczną zabawę Tobie i Twojej klasie!

• u nas przejedziesz się tylko oryginalnymi quadami yamaha
• przeprawa po specjalnie przygotowanym torze • zabawa dla
osób lubiących wyzwania, oczywiście wszystko pod okiem instruktora • czas zajęć 1,5 h

ARCHERY CHALLENGE
• innowacyjna, atrakcyjna i całkowicie bezpieczna rozgrywka drużynowa łącząca w sobie precyzję strzelecką, sportową rywalizację
i pełne adrenaliny starcie łuczników • każdy uczestnik wyposażony jest w ochraniacz na przedramię oraz specjalną maskę • nad
przebiegiem gry czuwa instruktor • czas zajęć 1,5 h

• super klimat: najnowsza muzyka – techno, dance, house, pop,
R&B, HH • 100% dobrej zabawy: DJ, nowoczesny wystrój, oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne nagłośnienie o mocy
5 tys. watów, dwie sale: taneczna i barowa z czerwonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem • wstęp
tylko dla uczestników Zielonych Szkół! • czas zajęć 3 h

STRZELNICA PAINTBALLOWA

WEJŚCIE NA WIEŻĘ ZE SKRZYNEK

WSTĘP DO NOWOCZESNEJ DYSKOTEKI
W COOL CLUBIE

• nauczysz się strzelać z profesjonalnych replik broni bojowej • wejdziesz na wieżę ze skrzynek, którą sam stworzysz • spraw• zdobędziesz miano najlepszego snajpera zawodów • każdy dzisz swoje zdolności utrzymania równowagi • zajęcia ze sprzętem
uczestnik odda po 45 strzałów do celów umieszczonych w róż- asekuracyjnym • czas zajęć 1,5 h
nych odległościach • czas zajęć 1,5 h

PARK LINOWY

OGNISKO Z ANIMATOREM

• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa i posługiwania się
• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to odpowiedni czas sprzętem alpinistycznym • pokonasz jedną z tras o różnym stopniu
na podsumowanie dnia, wspólne gry i zabawy integracyjne • za- trudności • zajęcia ze sprzętem asekuracyjnym • czas zajęć 1,5 h
bawy przy ognisku przeprowadzone przez animatora uatrakcyjnią

Cena zawiera: 2 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie, pierwsze świad- Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu (opcje płatne dodatkowo)
czenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może ulec zmianie
programowe realizowane przez instruktorów i animatorów, ubezpieczenie NNW

Liczba dni:

Liczba noclegów:

Liczba zajęć:

Cena:

3

2

9

319 zł

UWAGA! Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

EDU-AKCJA

PAKIET EDUKACYJNY

PROPOZYCJA POBYTU 3-DNIOWEGO
ośrodek przed zupełną zagładą, niczym John McClane w „Szklanej
pułapce” • czas zajęć 1,5 h

MEGA GRY PLANSZOWE: JENGA I SCRABBLE
• mega jenga – zbuduj z grupą jak najwyższą wieżę z gigantycznych klocków, świetna zabawa poprzez współpracę • mega
scrabble – zabawy z wyrazów, kreatywne składanie słów na megaplanszy rozwinie umiejętności językowe oraz zintegruje grupę
• czas zajęć 1,5 h

BŁĘDNY AZYMUT nowość!
• nauczysz się korzystać z kompasu • opanujesz sztukę rozpoznawania kierunków świata • poznasz zasady biegów na orientację • pokonasz z grupą specjalnie przygotowaną trasę • czas
zajęć 1,5 h

TRZYDNIOWA INTEGRACJA KLASOWA

JESTEM COOL-TURALNY!,
CZYLI SAVOIR-VIVRE NA CO DZIEŃ

Pakiet aż DZIEWIĘCIU zajęć integracyjno-edukacyjnych to
pobyt pełen przeżyć dla Ciebie i Twojej klasy. Wspólny udział
w ciekawych zajęciach zbliży Was do siebie i wzbogaci klasowe życie o nowe doświadczenia oraz wiedzę. Wszystkie zajęcia
prowadzone są przez przeszkolonych instruktorów i animatorów, którzy zagwarantują świetną i bezpieczną zabawę Tobie
i Twojej klasie!

KARAOKE, CZYLI
CZASAMI CZŁOWIEK MUSI…

• poznasz sztukę życia – podstawowe zasady zachowywania się
na co dzień i w wyjątkowych sytuacjach • protokół dyplomatyczny
– język gestów: co nam wypada robić a czego nie • odpowiedni
wygląd i prezentacja świadczą o Tobie • czas zajęć 1,5 h

• karaoke, czyli rozśpiewany wieczór z animatorem, przy najróżniejszych przebojach z całego świata • zapewniamy nagłośnie• nauczysz się kilku podstawowych sztuczek: jak czytać szybciej, nie, program karaoke, rzutnik • tu nie liczy się talent, lecz dobra
ze zrozumieniem oraz jak sukcesywnie można poprawiać pamięć zabawa! • czas zajęć 1,5 h
• weźmiesz udział w różnych zabawach, które sprawdzą kondycję
RANNY LOTNIK, CZYLI PIERWSZA POMOC
Twojego umysłu • czas zajęć 1,5 h
• poznasz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy • doKAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI
wiesz się, jak prawidłowo ocenić stan poszkodowanych i wezwać
• poznasz granice swojej tolerancji • nauczysz się akceptować pomoc • odnajdziesz zaginionego rannego lotnika • przetransporodmienności • przekonasz się, że nie warto oceniać innych „po tujesz rannego w bezpieczne miejsce • czas zajęć 1,5 h
okładce” • czas zajęć 1,5 h

TRENING UMYSŁU

ENIGMA

NOCNA GRA TERENOWA:
MAZURSKA PUŁAPKA hit sezonu!

• nauczysz się podstawowych technik szyfrowania wiadomości
• wcielisz się w rolę szyfranta i weźmiesz udział w tajnej misji
• razem z jednostką specjalną musisz szybko wypełnić zadania kryptograficznej • wykorzystasz swoje umiejętności terenoznawszalonego przestępcy Simona, aby odbić zakładników • uratujesz cze • czas zajęć 1,5 h

Cena zawiera: 2 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie, pierwsze świad- Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu (opcje płatne dodatkowo)
czenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może ulec zmianie
programowe realizowane przez instruktorów i animatorów, ubezpieczenie NNW

Liczba dni:

Liczba noclegów:

Liczba zajęć:

Cena:

3

2

9

319 zł

UWAGA! Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

W 5 DNI DOOKOŁA ŚWIATA
PROPOZYCJA POBYTU 5-DNIOWEGO

PIĘCIODNIOWA INTEGRACJA KLASOWA

Przez pięć dni uczestnicy Zielonej Szkoły w Kulce przeżyją integrują- KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI
ce przygody odwiedzając różne strony świata. W tym pakiecie czeka • poznasz granice swojej tolerancji • przekonasz się, że nie warto
oceniać innych „po okładce” • czas zajęć 1,5 h
aż OSIEMNAŚCIE zajęć, dzięki którym bawić się będzie cała klasa!

WALKI SUMO: TRADYCYJNY JAPOŃSKI SPORT

QUADY: ODCINEK SPECJALNY RAJDU DAKAR

• wcielisz się w rolę japońskiego zawodnika sumo podczas peł- • quadami yamaha przeprawisz się po specjalnie przygotowanym
torze • zabawa dla osób lubiących wyzwania • czas zajęć 1,5 h
nego humoru pojedynku • czas zajęć 1,5 h

MEGA GRY PLANSZOWE: JENGA I TWISTER

WSTĘP DO DYSKOTEKI W COOL CLUBIE

• mega jenga – zbuduj z grupą wieżę dorównującą azjatyckim wie- • super klimat niczym w Rio de Janeiro • DJ, nowoczesny wystrój,
żowcom • mega twister – sprawdź swoją elastyczność na wielkiej oświetlenie, profesjonalne nagłośnienie • dwie sale: taneczna i baplanszy • czas zajęć 1,5 h
rowa • czas zajęć 3 h

KARAOKE, CZYLI CZASAMI CZŁOWIEK MUSI…

BITWA PLEMION

• rozśpiewany wieczór przy przebojach z całego świata • tu nie • przeniesiesz się w świat afrykańskiej przygody • jak prawdziwy
wojownik stoczysz bój o Totem Zwycięstwa • czas zajęć 1,5 h
liczy się talent, lecz dobra zabawa! • czas zajęć 1,5 h

ŻYROSKOP – SZKOLENIE FRANCUSKICH LOTNIKÓW

BŁĘDNY AZYMUT: KIERUNEK KILIMANDŻARO

• spróbuj swoich sił na symulatorze treningu dla pilotów kosmicz- • nauczysz się korzystać z map i kompasu • rozpoznasz kienych mierząc się z siłą grawitacji • czas zajęć 1,5 h
runki świata, żeby nie zagubić się na pograniczu Kenii i Tanzanii
• czas zajęć 1,5h

GRAFFITI – MALUJEMY MUR BERLIŃSKI

• wspólnie z przyjaciółmi stworzysz klasowe logo • zabierzesz głos OGNISKO Z ANIMATOREM: WIECZÓR NA SAHARZE
w dyskusji „Graffiti – sztuka czy przejaw wandalizmu?” • czas zajęć 1,5 h • niezapomniane chwile przy wielkim ogniu • zabawy prowadzone przez animatora uatrakcyjnią wieczór i zintegrują grupę
SZWAJCARSKA PRZYGODA WSPINACZKOWA
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup, herbatę
• wejdź na ściankę wspinaczkową o wysokości 8,6 m • 4 trasy • czas zajęć 1,5h
o różnym poziomie trudności • bezpieczna zabawa pod okiem
instruktora • czas zajęć 1,5 h
TROPAMI WODZA: NOCNA WYPRAWA POD PIRAMIDY
• wyruszycie na poszukiwania Sferiksa • pokonacie nocną trasę,
WATERBALL: ZORBA NA BALATONIE hit sezonu!
wykonując zagadkowe zadania • czas zajęć 1,5 h
• zabawa w wielkiej, dmuchanej kuli dryfującej po wodzie • utrzymaj równowagę i spróbuj pokonać kilka metrów • czas zajęć 1,5 h SURVIVAL NICZYM W AUSTRALILJSKIM BUSZU
• dowiesz się, czym jest survival zielony i militarny • jak przetrwać
ENIGMA: MISJA POLSKICH KRYPTOLOGÓW
w lesie i poradzić sobie z siłami natury • nauka budowy schro• podstawowe techniki szyfrowania wiadomości • wcielisz się nienia z pałatki, rozpalania ognia bez zapałek • czas zajęć 1,5 h
w rolę szyfranta w tajnej misji • czas zajęć 1,5 h

ARCHERY CHALLENGE: INDIAŃSKIE CELNE OKO

SEGWAY: PRZEJAŻDŻKA ULICAMI SYDNEY

• dwuśladowy pojazd elektryczny, który sam utrzyma Cię w stanie
• pełne adrenaliny starcie łuczników niczym w amazońskiej dżun- równowagi • sprawdź, jak to działa podczas przejażdżki • czas
gli • każdy uczestnik wyposażony w ochraniacz na przedramię zajęć 1,5 h
oraz specjalną maskę • czas zajęć 1,5 h
Cena zawiera: 4 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie, pierwsze świad- Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu (opcje płatne dodatkowo)
czenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może ulec zmianie
programowe realizowane przez animatorów i instruktorów, ubezpieczenie NNW

Liczba dni:

Liczba noclegów:

Liczba zajęć:

Cena:

5

4

18

583 zł

UWAGA! Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

Zobacz wszystkie atrakcje na stronie www.kulka.mazury.pl
Pełną ofertę Zielonych Szkół znajdziesz w naszym katalogu:

SEZON 2019
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Biwaki edukacyjne i Zielone Szkoły na Mazurach

