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KULKA NA NOWEJ ORBICIE
Zabawa w Kulce na Mazurach toczy się na okrągło. Dotoczyła się bardzo daleko,
bo aż w kosmos! W każdym roku mamy dla naszych gości coś nowego, jeszcze
ciekawsze atrakcje i jeszcze lepsze warunki pobytu, jednak w ostatnim czasie
zmiany zaszły zupełnie kosmiczne. Zakończyliśmy inwestycje, dzięki którym
jesteśmy na zupełnie innej orbicie atrakcyjności. Przyjedź i baw się w całkiem nowej
Kulce!
Nową jakość zajęć zapewnia cykl Kosmiczne Mazury. To przede wszystkim Strefa
UFO z multimedialną salą odpraw, gdzie wtajemniczeni uczestnicy poznają historię
kosmitów na Mazurach. W streﬁe jest także latający spodek naturalnych, jak
sądzimy, rozmiarów oraz wypełnione technologią przybyszów z innej planety
Laboratorium. Obok budzące równie wiele emocji najnowocześniejsze kino sferyczne, w którym uczestnicy dosłownie zanurzają się w ﬁlmach przygodowo-edukacyjnych wyświetlanych na ogromnej kopule, także w technologii 3D. I jeszcze laserowy
paintball, rozgrywany pod gigantycznych rozmiarów sferycznym namiotem
o kryptonimie Poziom X. Dopełnieniem zajęć nie z tej ziemi są atrakcje znane już
u nas wcześniej, ale obecnie realizowane na zupełnie nowym sprzęcie, czyli m.in.
żyroskop oraz segwaye. Atrakcją samą w sobie jest Mobilne Centrum Kosmiczne,
którego głównym elementem są dwa nowoczesne autokary. Ufobusy o efektownym
wyglądzie, budzące sensację na wszystkich trasach prowadzących do Kulki, służą
nie tylko do transportu uczestników, ale pozwalają również przeżywać kosmiczną
przygodę już po wejściu na ich pokład.
Kosmos to nasz nowy, piąty żywioł, ale nie zaniedbujemy pozostałych. Żywioł wody
uzupełniliśmy o nowy sprzęt pływający (kajaki, rowery wodne, smocze łodzie),
a żywioł ziemi m.in. o nowe quady. Żywioł powietrza od lat cieszy się uznaniem
uczestników dzięki parkowi linowemu z najbezpieczniejszym systemem asekuracji

ciągłej, ściance wspinaczkowej z czterema trasami oraz eurobungee z łączną liczbą
sześciu stanowisk do skakania naprawdę wysoko! Żywioł ognia to m.in. paintball,realizowany przy użyciu nowego sprzętu zarówno na strzelnicy paintballowej, jak
i na klasycznym polu do gier paintballowych oraz popularne ognisko z pieczeniem
kiełbasek. Dzięki licznym zadaszeniom, namiotom i szklanym pawilonom programowym panujemy nad żywiołem wody, mogąc realizować mnóstwo atrakcji przy każdej
pogodzie.
Po zajęciach miło relaksować się w całkowicie odnowionych w ostatnich 2-3 latach
budynkach mieszkalnych. Przywita Was nowoczesny design, oparty na charakteryzującym się jasnymi kolorami i prostymi formami stylu skandynawskim, a jednocześnie niestroniący od kolorowych elementów wykończeniowych. W tym stylu
zaprojektowaliśmy praktyczne łóżka, pod którymi zmieszczą się walizki, pojemne
i funkcjonalne szafy oraz półki, świetne łazienki, zupełnie nowe podłogi, efektownie
oświetlone korytarze.
W Kulce czekamy na Was od wiosny do jesieni. W maju i czerwcu zapraszamy
na pobyty Zielonych Szkół, w czasie których aktywną zabawę łączymy z elementami
edukacyjnymi. Ostatnie dni czerwca, lipiec i sierpień to wyjątkowe kolonie i obozy
młodzieżowe. Natomiast pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego to idealny czas
na wyjazdy integracyjne.
Sezon 2023 będzie dwudziestym ósmym w historii Biura Podróży Szarpie Travel.
Od 1996 roku, od pierwszej Zielonej Szkoły i od pierwszej kolonii wkładamy
mnóstwo serca w organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Tak właśnie urzeczywistniamy Wasze marzenia!
Serdecznie zapraszamy
Zespół Szarpie Travel

• 27 lat doświadczenia w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
• �99% dobrych i bardzo dobrych opinii naszych uczestników,
• �co roku ponad 8000 uczniów z 250 szkół z całej Polski,
• �Ośrodek Wypoczynkowy Kulka – miejsce dedykowane dzieciom i młodzieży,
• bogata oferta zajęć aktywnych, integracyjnych i edukacyjnych,
• �scenariusze przystosowane do wieku i zainteresowań uczestników.
Twoja Zielona Szkoła będzie udana dzięki licznemu zespołowi działającemu w biurze w Olsztynie i przede wszystkim w naszym ośrodku Kulka. Zespół tworzy
też kilkudziesięciu instruktorów związanych z ośrodkiem. Poznajcie kadrę zarządzającą tą wyjątkową ekipą:

Mariusz Bółkowski

Robert Zienkiewicz

Małgorzata Adamczyk

• dyrektor strategiczny Biura Podróży Szarpie Travel
• �kierownik Ośrodka Wypoczynkowego Kulka

• �dyrektor operacyjny Biura Podróży Szarpie Travel
• �kierownik Działu Mazury, realizującego Zielone Szkoły

• �kierownik Działu Sprzedaży
• �zawiaduje procesem sprzedaży Zielonych Szkół

Ewa Ławniczak

Beata Kamińska

Wioletta Czapiewska

• �specjalista Działu Sprzedaży
• �przygotowuje wyjazdy grup na Zielone Szkoły

• �specjalista Działu Sprzedaży
• �przygotowuje wyjazdy grup na Zielone Szkoły

• �specjalista Działu Sprzedaży
• �przygotowuje wyjazdy grup na Zielone Szkoły

Rafał Bałdyga

Kamil Samborski

Maciej Mysiakowski

• �zastępca kierownika Działu Mazury
• �lider realizacji Zielonych Szkół

• �specjalista ds. realizacji programu
• �koordynuje pracę instruktorów Zielonych Szkół

• �specjalista ds. realizacji programu
• �koordynuje realizację zajęć podczas Zielonych Szkół

Piotr Piekarski

Karol Sęder

Lidia Opalach

• zastępca kierownikaa OW Kulka
• nadzoruje sprawy techniczne ośrodka

• specjalista ds. technicznych programu
• nadzoruje sprzęt programowy podczas Zielonych Szkół

• szefowa kuchni w OW Kulka
• zapewni Ci pyszne posiłki w ośrodku

Położona w środku mazurskiego lasu i z dala od ludzkich siedzib Kulka to idealne miejsce na wypoczynek dzieci
i młodzieży. Zielone Szkoły w Kulce w sezonie 2023 będą jak co roku nie tylko ciekawe, ale również jak zawsze
całkowicie bezpieczne. W naszym ośrodku stale obowiązują aktualne wytyczne sanitarne dotyczące organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży, co jest stale monitorowane przez służby państwowe.
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Wszystkie zdjęcia w niniejszym katalogu zostały wykonane w OW Kulka.

TRZY KROKI DO ZIELONEJ SZKOŁY
KROK PIERWSZY – WYBIERZ TERMIN, OKREŚL DŁUGOŚĆ POBYTU I LICZBĘ ZAJĘĆ
MAJ, CZERWIEC, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK
Na Zielone Szkoły w Kulce zapraszamy w maju, czerwcu, wrześniu i październiku. Wybierając termin możesz skorzystać z promocji weekendowej, a w czerwcu
przyjechać jeszcze taniej pod namioty. Z długości pobytu wynika liczba zajęć, którą Wasza grupa zrealizuje w czasie pobytu. Zapraszamy!

PROMOCJA WEEKENDOWA
Przyjedź do nas w weekend i skorzystaj nawet z 20% rabatu na cały pobyt!
Dotyczy pobytów 2-dniowych: pt.–sob., sob.–niedz. lub niedz.–pon., 3-dniowych: pt.–niedz. lub sob.–pon. oraz 4-dniowych: pt.–pon.

PROMOCJA NAMIOTY
Przyjedź w czerwcu pod namiot, a zapłacisz mniej! Zakwaterowanie w namiotach harcerskich (po 6–7 osób w namiocie)
– drewniana podłoga, łóżka polowe, materace, koce, półki (śpiwory we własnym zakresie). Murowany pawilon sanitarny: WC, umywalki, prysznice.
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CENA ZAWIERA: zajęcia programowe realizowane przez instruktorów, noclegi,
pełne wyżywienie: trzy posiłki dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu
przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu, ubezpieczenie NNW.

Cena

Promocja
weekendowa

Promocja
namioty

139 zł
359 zł
479 zł
599 zł
729 zł

–
299 zł
389 zł
479 zł
–

–
279 zł
369 zł
–
–

DODATKOWY OBIAD W DNIU WYJAZDU: możesz dokupić obiad na dzień
wyjazdowy w cenie 25 zł/os.

Uwaga! Doba noclegowa (związana z godziną zakwaterowania i wykwaterowania)
rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 12.00
w dniu wyjazdu. W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu
CENA NIE ZAWIERA: transportu i obiadu w dniu wyjazdu (opcje płatne dodatkowo). wynikających z programu, do czasu rozpoczęcia doby noclegowej i po jej
zakończeniu,
udostępnimy
grupie
pomieszczenie
na
przechowanie
DODATKOWE ZAJĘCIA: Za mało zajęć podstawowych? Wzbogać program bagażu.
o dodatkowe zajęcia! TYLKO 18 ZŁ/OS.
* Przy pobycie jednodniowym cena zawiera realizację zajęć programowych, obiad,
ubezpieczenie NNW.

PROGRAM FAKULTATYWNY – JESZCZE WIĘKSZA DAWKA EMOCJI!
Dla najbardziej wymagających uczestników przygotowaliśmy specjalną propozycję
zajęć fakultatywnych gwarantujących jeszcze większą moc wrażeń. Więcej informacji na stronie 19.

KROK DRUGI – WYBÓR ZAJĘĆ
Ułóż Wasz program, wybierając zajęcia podstawowe w odpowiedniej liczbie,
zależnej od długości pobytu. Dodatkowo możesz wybrać zajęcia z programu
fakultatywnego. Możesz też zdecydować się na jeden z trzynastu gotowych
scenariuszy całego pobytu.
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KROK TRZECI – USTAL Z NAMI
SZCZEGÓŁY I BAW SIĘ DOBRZE :)
Skontaktuj się z nami, potwierdzimy Wasz program, ustalimy wspólnie
termin pobytu, pomożemy w kalkulacji kosztów i omówimy inne szczegóły.

TRANSPORT DO OŚRODKA
• Jeśli masz problem z transportem, zorganizujemy Ci dojazd lub, jak wolisz,
zorganizujemy połączenie antenowe z dworca PKP.
• Uczestnicy Zielonych Szkół z cyklu Kosmiczne Mazury mogą skorzystać
z wyjątkowego transportu, jaki oferujemy w ramach Mobilnego Centrum
Kosmicznego. Do Kulki przywiezie Was jeden z naszych dwóch nowoczesnych ufobusów, a przygodę zaczniecie już po wejściu na jego pokład, gdzie
przywita Was nasz instruktor ze specjalnym programem realizowanym
w czasie dojazdu.
• Cena transportu zależna od liczby osób oraz od odległości.

Kulka to miejsce dedykowane dzieciom i młodzieży.
Idealne miejsce dla tych, którzy uwielbiają dobrą zabawę
i wypoczynek w otoczeniu natury, z dala od zgiełku
miasta. Kulka zapewni świetną organizację wypoczynku,
bezpieczne warunki i profesjonalnie przygotowaną kadrę.

• 1 dzień wystarczy, by zakochać się w Kulce
• 2 duże hale namiotowe z drewnianym parkietem
• 3 budynki mieszkalne
• 4 hektary powierzchni pośród sosnowego lasu
• 6 turnusów kolonii i obozów
• 20 unikalnych programów obozowych i kolonijnych
• 25 wydzielonych miejsc programowych
• 44 najlepsze zajęcia do wyboru
• 70 miejsc w namiotach harcerskich
• 99,31 proc. ocen dobrych lub bardzo dobrych
• 250 szkół rocznie z całej Polski
• 348 miejsc na stołówce
• 476 miejsc w pokojach z łazienkami
• 11 000 uczestników Zielonych Szkół i kolonii rocznie
• 25 571 opinii zebranych w latach 2011–2021

CO NOWEGO W KULCE?
Najnowszą atrakcją Kulki są Kosmiczne Mazury,
na które składają się: • Strefa UFO (spodek,
multimedialna sala odpraw, Laboratorium)
• sferyczne kino gwiezdne • hala koncertowa
z imprezami na Poziomie X oraz laserowym
paintballem • Mobilne Centrum Kosmiczne, czyli
dwa efektowne ufobusy. Ponadto w ostatnim czasie
ośrodek przeszedł m.in. następujące zmiany:
• modernizacja budynków mieszkalnych • nowe
wyposażenie pokojów • większa i wygodniejsza
stołówka • kolejne zadaszenia na wielu miejscach
programowych • przebudowa toru quadowego.

Do dyspozycji uczestników oddajemy 92 pokoje
z łazienkami. Pięcio- i sześcioosobowe pokoje wyposażone
są w wygodne łóżka, w tym jedno piętrowe, półki, szafy,
stół i taborety.

UWAGA!
• W maju i październiku, w razie potrzeb wynikających
z warunków atmosferycznych, pokoje mogą być
dogrzewane.
• Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00
w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12.00 w dniu
wyjazdu. W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub
późniejszego wyjazdu wynikających z programu, do
czasu rozpoczęcia doby hotelowej i po jej zakończeniu,
udostępnimy grupie pomieszczenie na przechowanie
bagażu.
• Możliwość przedłużenia doby noclegowej istnieje tylko
w przypadku dostępności miejsc i wiąże się z dodatkową
opłatą oraz koniecznością wcześniejszego uzgodnienia.

Nowoczesna, przestronna, jasna stołówka na 348 osób.
To tutaj spróbujesz pysznych, domowych posiłków
przyrządzonych w nowocześnie wyposażonej kuchni.

NOWOCZESNY COOL CLUB
Super klimat, najnowsza muzyka, 100% dobrej zabawy,
DJ, nowoczesny wystrój, roztańczone oświetlenie,
profesjonalne nagłośnienie o mocy 5 tys. watów, dwie
sale: taneczna i barowa z czerwonymi okrągłymi
kanapami, monitorami, kolonijnym barem. Cool Club
dostępny tylko dla uczestników Zielonych Szkół.

KOSMICZNE MAZURY
Unikalny cykl programowy, na który składają się
takie atrakcje jak Strefa UFO (spodek z planety
Ukkla, multimedialna sala odpraw z projekcją dla
wtajemniczonych
uczestników,
interaktywne
Laboratorium), najnowocześniejsze kino sferyczne
z ﬁlmami edukacyjno-przygodowymi (także 3D),
ogromny namiot sferyczny (potyczki laserowego
paintballu oraz imprezy na Poziomie X), Mobilne
Centrum Kosmiczne (nowoczesne ufobusy,
w których uczestnicy przeżywają przygodę
już po wejściu na ich pokład, jeszcze w drodze
do Kulki).

Od 27 lat jesteśmy
organizatorem wypoczynku
dzieci i młodzieży. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu
wiemy, że szczególnie
podczas pracy z dziećmi
najważniejszą kwestią jest
troska o bezpieczeństwo.
Jesteśmy laureatem cenionej
Warmińsko-Mazurskiej
Nagrody Jakości, mamy
certyﬁkat jakości QI oraz
znak jakości KidZone. W 2016
roku otrzymaliśmy najbardziej
prestiżowe polskie godło
promocyjne Teraz Polska.

KULKA 2023 - ATRAKCJE

STREFA UFO
Czy kosmici lądowali na Mazurach? Odpowiedź znajduje się w Streﬁe UFO. Ogromnych
rozmiarów spodek rozwiewa wątpliwości, ale dostęp do strefy mają tylko osoby uprawnione. Poznają fakty dotyczące kosmitów na Ziemi, obejrzą wnętrze pojazdu, a w Laboratorium przetestują nieziemskie urządzenia i zobaczą, co kryje ostatnia sala...

HALA KONCERTOWA
Świetnie wyposażona hala koncertowa najnowszej generacji. Kosmicznych rozmiarów
namiot godny księżycowej bazy, czyli Poziom X, gdzie odbywają się największe w znanej
części galaktyki imprezy muzyczne – dyskoteki, koncerty, występy i inne atrakcyjne
wydarzenia.

KOSMICZNY ŻYROSKOP
Symulator wrażeń panujących podczas lotów kosmicznych. Uczestnik siedzący w fotelu
lotniczym zostaje zapięty w pasy bezpieczeństwa i obraca się w metalowych obręczach
w trzech płaszczyznach, co gwarantuje zarówno odlotowe wrażenia, jak i pełne
bezpieczeństwo zajęć.

ŚCIANKA WSPINACZKOWA
Supernowoczesna, wolnostojąca ścianka wspinaczkowa o wysokości ponad ośmiu i pół
metra. Ma cztery niezależne tory do wspinaczki z systemem Be Safe oraz certyﬁkaty
bezpieczeństwa. Każdy z torów wyposażony jest w system automatycznej asekuracji
zabezpieczający osoby wspinające się.

QUADY
Specjalnie przygotowany tor z koleinami, podjazdami, zakrętami. U nas przejedziesz się
tylko quadem renomowanych ﬁrm: amerykańskiego Polarisa lub japońskiej Yamahy.
Podczas pełnych emocji zajęć, uczestnik wyposażony w kask ochronny prowadzi pojazd
pod opieką instruktora.

KINO GWIEZDNE
Najnowocześniejsze kino sferyczne, w którym projekcje odbywają się na kopule
ogromnych rozmiarów, sprawiając, że widzowie na półleżących miejscach zanurzają się
w obrazie ﬁlmu wyświetlanego dookoła od samego dołu do samej góry. W kinie prezentowane są specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości ﬁlmy, także 3D.

COOL CLUB
Nowoczesna sala dyskotekowa z częścią klubową. W kolorowej dyskotece świetny klimat
i 100 procent dobrej zabawy – DJ, zawsze najlepsza muzyka, roztańczone oświetlenie,
profesjonalne nagłośnienie. W części klubowej chill out – czerwone okrągłe kanapy,
monitory, Cool Bar.

LASEROWY PAINTBALL
Świetlna broń i detektory traﬁeń zapewniają emocjonujące potyczki, w których liczą się
zarówno celne oko, jak i spryt. Bezpieczne laserowe bitwy odbywają się na kilkuset
metrach zadaszonej powierzchni, z fortecami ustawianymi strategicznie przez przeciwne
drużyny.

PARK LINOWY
Nowoczesny park linowy z dwiema trasami o różnej trudności, czternastoma przeszkodami
i zapewniającym pełne bezpieczeństwo systemem asekuracji ciągłej. Uczestnik wyposażony w uprząż alpinistyczną oraz kask ochronny bezpiecznie porusza się po parku bez
przepinania się między kolejnymi przeszkodami.

STRZELNICA I POLE PAINTBALLOWE
Na stanowisku strzeleckim można ćwiczyć celność oddając strzały do tarcz lub odbywać
pojedynki strzeleckie. Jako fakultet dostępna też gra paintballowa na terenie z fortyﬁkacjami polowymi, gdzie uczestnicy rozgrywają potyczki zespołowe. Każdy ma strój ochronny,
maskę i marker, czyli pistolet na kulki z farbą na bazie żelatyny.

Opisy zajęć z wykorzystaniem powyższych atrakcji znajdziesz na stronach 13-19

Ośrodek Kulka jest wyposażony w nowoczesny sprzęt rekreacyjny, który gwarantuje
maksymalne bezpieczeństwo podczas zajęć. Wszystkie zajęcia aktywne są prowadzone
przez przeszkoloną kadrę instruktorską.

SEGWAYE

SMOCZE ŁODZIE

Elektryczne pojazdy dwukołowe, które same utrzymują się w stanie równowagi. Uczestnik
przejeżdża po specjalnej, oznaczonej trasie. Przed przystąpieniem do jazdy każdy otrzymuje od prowadzącego dokładną instrukcję użytkowania pojazdu, a w czasie jazdy
ma na głowie kask ochronny.

ROWERY WODNE

Efektownie zdobione łodzie, na których pokładzie uczestnicy wcielają się w starożytnych
wioślarzy, sternika lub bębniarza. Zajęcia wodne łączące w sobie dobrą zabawę i konieczność współpracy całej grupy, idealne na dalekie wyprawy po jeziorze oraz na wyścigi,
w których zwycięstwo daje prestiż!

EUROBUNGEE

Specjalny czteroosobowy sprzęt wodny, świetny do organizacji wspólnych wycieczek po
jeziorze dla całej grupy. W trakcie zajęć uczestnicy podziwiają malownicze jezioro Łęsk,
podpływając pod rezerwat przyrody Kulka znajdujący się na drugim brzegu akwenu.
Bezpieczny relaks na wodzie!

WATERBALL

Uczestnik wyposażony w uprząż alpinistyczną, podwieszony na sprężystych gumach,
oddaje skoki na trampolinie na wysokość nawet 7 metrów, doznając przy opadaniu
poczucia nieważkości. Urządzenie pozwala również na swobodne i bezpieczne wykonywanie przewrotów w przód i w tył oraz inne akrobacje.

KAJAKI

Szczelnie zamykana i umieszczana na powierzchni wody w specjalnie przygotowanym
i bezpiecznym basenie nadmuchiwana przezroczysta kula. Uczestnik przebywa w jej
wnętrzu i próbuje utrzymać równowagę, co jest dużym wyzwaniem. Wszystko pod okiem
instruktora, który kontroluje czas przebywania w środku.

Ultralekkie, zwrotne, jednoosobowe bezburtowe kajaki sit on top oraz klasyczne dwuosobowe kajaki turystyczne. Idealny sprzęt na aktywne formy wypoczynku na wodzie –
wyprawy odkrywające najdalsze zakątki pięknego jeziora Łęsk, emocjonujące zawody oraz
rekreacyjne wycieczki.

WIATRÓWKI I ŁUKI

ARCHERY CHALLENGE
Nowatorskie spojrzenie na łucznictwo! Dzięki specjalnym łukom, całkowicie bezpiecznym
strzałom zakończonym miękkimi gąbkami oraz sprzętowi ochronnemu i ustawianym
taktycznie przed pojedynkiem umocnieniom, można przeżyć pełną emocji łuczniczą grę
zespołową. Nad przebiegiem gry czuwa instruktor.

SUMO I GLADIATORZY

Strzelając do tarczy można ćwiczyć celność na kilka sposobów. Na specjalnym miejscu
programowym wyposażonym w stanowiska do strzelania z wiatrówek oraz stanowiska
łucznicze wcielisz się w strzelca wyborowego lub łucznika. Strzelający z wiatrówek
wyposażeni są w okulary ochronne.

WIEŻA ZE SKRZYNEK

Zabawne pojedynki, w których liczą się spryt i poczucie równowagi. Uczestnicy sumo
wkładają stroje imitujące japońskich zawodników, a gladiatorzy wyposażeni są w miękkie
lance. Wygrywa ten, kto przewróci przeciwnika (sumo) lub strąci go z podestu (gladiatorzy). Zajęcia realizowane na bezpiecznej macie w kaskach.

Specjalne miejsce do bicia rekordów w liczbie ułożonych skrzynek. Zadaniem uczestnika
jest utrzymanie równowagi na wysokości i wejście na jak największą liczbę samodzielnie
ustawionych skrzynek. Uczestnik zabezpieczony jest liną asekuracyjną kontrolowaną przez
instruktora oraz ma na głowie kask.

Opisy zajęć z wykorzystaniem powyższych atrakcji znajdziesz na stronach 13-19

ZAJĘCIA KOSMICZNE
Atrakcje dosłownie nie z tej ziemi związane z cyklem Kosmiczne Mazury. Mnóstwo
emocji, szczypta edukacji, doskonała rozrywka! Wszystkie zajęcia prowadzone są
przez instruktora.

1
KINO GWIEZDNE
• przeżyj seans w najnowocześniejszym kinie
sferycznym • poczuj niesamowite doznania, jakie
zapewnia połączenie kina i planetarium • na specjalnej
kopule ogromnych rozmiarów czekają Cię projekcje
(także trójwymiarowe), dzięki którym dosłownie
zanurzysz się w ﬁlmie wyświetlanym dookoła oraz
od samego dołu do samej góry • w kinie prezentowane
są specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości
ﬁlmy łączące rozrywkę z atrakcyjnie podanymi treściami
edukacyjnymi • półleżące wygodne miejsca zapewnią
Ci komfort i relaks • czas zajęć 45-60 min.

2
STREFA UFO
• wraz z Oﬁcerem Tajności przekrocz bramę wydzielonej
strefy, dostępnej tylko dla wtajemniczonych wybrańców
• dowiesz się, czy UFO rzeczywiście istnieje oraz czy
kosmici faktycznie lądowali na Mazurach • wejdziesz
do środka ogromnych rozmiarów latającego spodka
i wypróbujesz jego silniki • w multimedialnej sali
odpraw poznasz fascynującą historię Kosmicznych
Mazur • w pilnie strzeżonym Laboratorium przetestujesz
znalezione w spodku urządzenia kosmitów • zobaczysz
na własne oczy, co kryje najbardziej tajna sala Laboratorium • czeka Cię kosmiczna zabawa na najwyższym
poziomie! • czas zajęć 1,5 h

3
LASEROWY PAINTBALL
• wejdź w świat potyczek znanych z ﬁlmów SF
• świetlna broń oraz detektory traﬁeń zapewnią Ci
emocje i bezpieczną zabawę • potyczkę stoczysz
na kilkuset metrach zadaszonej powierzchni,
z fortecami, które ustawisz strategicznie przed pojedynkiem • czas zajęć 1,5 h

4
KOSMICZNY ŻYROSKOP
• spróbujesz swoich sił na symulatorze treningu dla
pilotów statków kosmicznych • siedząc w fotelu pilota
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa będziesz obracać
się w trzech płaszczyznach • odlotowe wrażenia
gwarantowane! • czas zajęć 1,5 h
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ZAJĘCIA AKTYWNE
Zajęcia odbywają się w półtoragodzinnych blokach programowych, są prowadzone
przez przeszkolonych instruktorów zajęć aktywnych. Każde zajęcia poprzedza
szczegółowy instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa.

1

4

7

PARK LINOWY

STRZELNICA PAINTBALLOWA

WATERBALL

• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i posługiwania się sprzętem alpinistycznym • pokonasz
trasy o różnym stopniu trudności • będziesz bezpieczny
dzięki systemowi asekuracji ciągłej • czas zajęć 1,5 h

• nauczysz się strzelać z profesjonalnych replik broni
• zdobędziesz miano najlepszego snajpera zawodów
• każdy uczestnik odda 45 strzałów do celów
umieszczonych w różnych odległościach • czas zajęć
1,5 h • (gra paintballowa dostępna w ramach zajęć
fakultatywnych - str. 19)

• świetna zabawa w wielkiej, dmuchanej kuli dryfującej
po wodzie w specjalnym basenie • zupełnie suchy
i bezpieczny spacer po wodzie – kula jest szczelnie
zamykana i pod kontrolą instruktora • utrzymanie
równowagi jest bardzo trudne, ale może właśnie Tobie
się uda • czas zajęć 1,5 h

2

5

8

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

ARCHERY CHALLENGE

WALKI SUMO

• zdobądź się na odwagę i wejdź na ściankę wspinaczkową o wysokości 8,6 m • cztery niezależne tory
o różnym poziomie trudności • bezpieczna zabawa pod
okiem instruktora i z profesjonalnym systemem asekuracyjnym Be Safe • czas zajęć 1,5 h

• emocjonująca i całkowicie bezpieczna rozgrywka
drużynowa łącząca w sobie precyzję strzelecką,
sportową rywalizację i pełne adrenaliny starcie
łuczników • uczestnicy wyposażeni są w sprzęt
ochronny • nad przebiegiem gry czuwa instruktor
• czas zajęć 1,5 h

• wcielisz się w rolę japońskiego wojownika sumo
• w specjalnym stroju będziesz musiał pokonać
przeciwnika podczas pełnego humoru pojedynku • czas
zajęć 1,5 h

3

6

QUADY

SEGWAY

• u nas przejedziesz się tylko oryginalnymi quadami
amerykańskiej ﬁrmy Polaris lub japońskiej ﬁrmy Yamaha
• przeprawisz się po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, wszystko pod
opieką instruktora • czas zajęć 1,5 h

• dwuśladowy pojazd elektryczny, który sam utrzyma
Cię w stanie równowagi • sprawdź, jak to działa
podczas treningowej przejażdżki i stań oko w oko
z najnowszą technologią • czas zajęć 1,5 h
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ZAJĘCIA AKTYWNE

9
WIEŻA ZE SKRZYNEK
• wejdziesz na wieżę ze skrzynek, którą sam zbudujesz
• sprawdzisz swoje zdolności utrzymania równowagi
• zajęcia ze sprzętem asekuracyjnym • czas zajęć 1,5 h

10
WIATRÓWKI
• nauczysz się strzelać z broni pneumatycznej
• na specjalnie przygotowanym miejscu do strzelania
sprawdzisz swoje celne oko • zdobędziesz miano
najlepszego strzelca • czas zajęć 1,5 h

11

13

15

ROWERY WODNE

ŁUKI

WALKI GLADIATORÓW

• relaks połączony z aktywną wyprawą po jeziorze Łęsk
• poznaj wodną strefę rezerwatu przyrody Kulka
• zapewniamy rowery wodne, kamizelki ratunkowe
i opiekę ratownika • czas zajęć 1,5 h

• nauczysz się strzelać z łuku • sprawdzisz swoją
koncentrację i celność • weźmiesz udział w minizawodach łuczniczych • czas zajęć 1,5 h

• na specjalnie przygotowanej arenie stoczysz pasjonujący pojedynek gwarantujący dużo śmiechu i dobrą
zabawę • wyposażeni w miękkie lance i ochraniacze
na głowę będziecie próbowali wzajemnie strącić się
z podestu • czas zajęć 1,5 h

12

14

KAJAKI

EUROBUNGEE

ALE CYRK!

• wyrusz na wycieczkę kajakową po jeziorze Łęsk
• teoretyczne i praktyczne szkolenie • zapewniamy
kajaki, kamizelki ratunkowe i opiekę ratownika • czas
zajęć 1,5 h

• jedno z najpopularniejszych urządzeń rekreacyjnych
na świecie • wykonasz najróżniejsze akrobatyczne
ewolucje, salta i skoki powietrzne • moc wrażeń
gwarantowana • czas zajęć 1,5 h

• sprawdź swoją koordynację ruchową na ziemi
i w powietrzu • pokonaj trasę niecodziennym rowerem,
wymagającym umiejętności prawdziwego akrobaty
• spójrz na świat z góry poruszając się na szczudłach
• czas zajęć 1,5 h
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ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
Zajęcia odbywają się w półtoragodzinnych blokach programowych i są prowadzone
przez przeszkolonych instruktorów. Zajęcia te ukierunkowane są na integrację grupy
poprzez współdziałanie oraz pozytywną rywalizację.

1
AKCJA INTEGRACJA
• pakiet zabaw i gier integracyjnych • razem z grupą
spróbujesz swoich sił w specjalnie przygotowanych
konkurencjach, takich jak wielospodnie, wielonarty,
rurowce • czas zajęć 1,5 h

2
OGNISKO Z ANIMATOREM
• niezapomniane chwile przy ogniu to czas
na podsumowanie dnia, gry i zabawy integracyjne
• zabawy przeprowadzone przez animatora uatrakcyjnią
wspólny wieczór, zintegrują grupę i rozbawią uczestników • zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę,
ketchup i opiekę animatora • czas zajęć 1,5 h

3

4

5

WSTĘP DO DYSKOTEKI

PIŁKA NA OPAK

SMOCZE ŁODZIE

• nowoczesna sala dyskotekowa z częścią klubową
• w kolorowej dyskotece świetny klimat i 100 procent
dobrej zabawy – DJ, zawsze najlepsza muzyka,
roztańczone oświetlenie, profesjonalne nagłośnienie
• w części klubowej chill out – czerwone okrągłe
kanapy, monitory, Cool Bar • wstęp tylko dla uczestników Zielonych Szkół!

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

• zostań członkiem starodawnej osady wioślarskiej
• wiosłuj w rytmie wyznaczonym przez bębniarza
• poznaj malownicze zakątki jeziora Łęsk • czas zajęć
1,5 h

6
MEGA GRY
• wybierzcie swoje dwie ulubione mega gry i bawcie się
dobrze! • mega bierki – gra kształtująca koncentrację,
tym razem w rozmiarze XXL • mega twister – sprawdź
swoją koordynację ruchów i elastyczność na wielkiej
planszy • mega jenga – zbuduj z grupą jak najwyższą
wieżę z gigantycznych klocków • mega scrabble –
kreatywne układanie słów na megaplanszy • czas zajęć
1,5 h

7
WIRTUALNE DYWANY
• czeka Cię realna zabawa w wirtualnym świecie
• mecze, pojedynki, rozgrywki wyświetlane na podłodze
i kontrolowane przez czujniki ruchu • komputerowe
emocje i ﬁzyczna aktywność w jednym! • czas zajęć 1,5 h
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE
I ARTYSTYCZNE
W czasie Zielonej Szkoły można się również czegoś nowego nauczyć, czegoś
dowiedzieć. Zapewniają to ciekawe zajęcia plastyczne, szalone quizy, a nawet
wizyta w kinie. Półtora godziny minie w oka mgnieniu!

1

5

3

KINO GWIEZDNE

AWANTURA O WIEDZĘ

KONSTRUKTORZY

• przeżyj seans w najnowocześniejszym kinie
sferycznym • poczuj niesamowite doznania, jakie
zapewnia połączenie kina i planetarium • na specjalnej
kopule ogromnych rozmiarów czekają Cię projekcje
(także trójwymiarowe), dzięki którym dosłownie
zanurzysz się w ﬁlmie wyświetlanym dookoła oraz
od samego dołu do samej góry • w kinie prezentowane
są specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości
ﬁlmy łączące rozrywkę z atrakcyjnie podanymi treściami
edukacyjnymi • półleżące wygodne miejsca zapewnią
Ci komfort i relaks • czas zajęć 45-60 min.

• sprawdzicie swoją wiedzę z historii, przyrody, sztuki,
techniki, sportu i wielu innych dziedzin • wykażecie się
reﬂeksem przy licytacji pytań • najwyższe emocje
gwarantowane! • czas zajęć 1,5 h

• współpracując z grupą stworzysz gigantyczne
budowle ze specjalnych elementów • zaprojektujecie
i przy pomocy specjalnych elementów stworzycie
makietę idealnego miasta lub inną kreatywną konstrukcję • pobudź swoją wyobraźnię i wejdź do świata
budowniczych! • czas zajęć 1,5 h

2
ZAJĘCIA ŁĄCZNOŚCIOWE
• powrócisz do czasów, kiedy o telefonach komórkowych nikt nie słyszał • sprawdzisz się jako łącznościowiec • szyfrowanie wiadomości, telefon polowy –
to będą dla Ciebie wyzwania • czas zajęć 1,5 h
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RANNY LOTNIK,
CZYLI PIERWSZA POMOC

WARSZTATY WRAŻLIWOŚCI
ESTETYCZNEJ

• 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

• zainspiruj się mazurską przyrodą, emocjonującymi
zajęciami w Kulce, przeżytymi przygodami • wykonaj
pracę plastyczną, dzięki której odkryjesz pokłady swojej
wrażliwości estetycznej • wykorzystaj specjalne
materiały dostarczone przez prowadzącego zajęcia
• czas zajęć 1,5 h
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ZAJĘCIA TERENOWE
Fabularyzowane gry i atrakcje terenowe z użyciem map, kompasu, GPS-u i innego
sprzętu. Zajęcia w zielonym terenie w półtoragodzinnych blokach programowych
są prowadzone przez przeszkolonego instruktora.

1
SURVIVAL
• dowiesz się czym jest survival • 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

2
NOCNA GRA TERENOWA:
MAFIA
• wcielisz się w inspektora prowadzącego nietypowe
śledztwo • będziesz musiał wytropić przestępcę
• odkryjesz, czy wśród Was nie ma ludzi współpracujących z maﬁą • czas zajęć 1,5 h

3

4

5

KULKOWE PODCHODY

BŁĘDNY AZYMUT

MAZURSKA PUŁAPKA

• poznasz podstawowe znaki patrolowe • przeżyjesz
aktywną przygodę na leśnym szlaku • wykonasz
pasjonujące zadania i spróbujesz przechytrzyć swoich
rywali • czas zajęć 1,5 h

• nauczysz się korzystać z kompasu • opanujesz sztukę
rozpoznawania kierunków świata • pokonasz z grupą
specjalnie przygotowaną trasę • czas zajęć 1,5 h

• razem z jednostką specjalną musisz szybko wypełnić
zadania szalonego przestępcy Simona, aby odbić
zakładników • współpracując całą grupą uratujecie
wspólnie ośrodek przed zupełną zagładą• czas zajęć 1,5 h

6
TRON KRÓLA JULIANA
• przeniesiesz się na odległy Madagaskar • pokonując
szereg zadań, wraz z Mauricem i Mortem, pomożesz
odzyskać tron królowi Julianowi XIII • na koniec czeka
Cię wielka niespodzianka, czyli to, co lemury lubią
najbardziej! • czas zajęć 1,5 h
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JESZCZE WIĘKSZA DAWKA EMOCJI!
Dla najbardziej wymagających klientów przygotowaliśmy specjalną propozycję zajęć fakultatywnych.
Są to rozszerzone propozycje zajęć gwarantujące większą moc wrażeń wszystkim uczestnikom.

1
PAINTBALL
• sprawdź swoją szybkość myślenia
i determinację podczas fabularyzowanej gry taktycznej z użyciem
broni barwiącej Tippmann
(tylko u nas wyjątkowe scenariusze,
np.: Zdobywanie Skarbu,
Medal of Honor, Black Jack,
Czas Apokalipsy, Pojedynek
Snajperów, Napad na Bank)
• każdy uczestnik otrzyma strój
i maskę ochronną
• instruktaż obsługi sprzętu
paintballowego: zasady działania
markerów
• czas zajęć 1,5 h

Cena: 49 zł/os./150 kulek

2
WYCIECZKA
ŚLADAMI UFO
NA MAZURACH
• w autokarze z kosmicznym
wyglądem i wyposażeniem
odkryjesz miejsca związane
z kosmitami
• na trasie ufobusa m.in. Mikołajki,
skąd blisko do innych punktów
z mapy odwiedzin UFO
• czas wycieczki ok. 5 h

Cena: 149 zł/os.
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PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE
ZIELONYCH SZKÓŁ W KULCE!

PROPOZYCJE POBYTU 1-DNIOWEGO

Realizację programu dostosowujemy do wieku uczestników

1

KOSMICZNY DZIEŃ W KULCE
DZIEŃ DOBREJ ZABAWY
KOSMICZNY DZIEŃ
W KULCE
Zajęcia: 4

DZIEŃ
DOBREJ ZABAWY
Zajęcia: 4

CAŁY DZIEŃ W KOSMICZNYM KLIMACIE ZAPEWNI
WAM ODLOTOWE PRZEŻYCIA SPRZYJAJĄCE
INTEGRACJI.

JEDEN DZIEŃ W KULCE TO DOSKONAŁY POMYSŁ
NA KRÓTKI ODPOCZYNEK I INTEGRACJĘ PRZEZ
ŚWIETNĄ ZABAWĘ.

PRZEDPOŁUDNIE

PRZEDPOŁUDNIE

KINO GWIEZDNE nowość!

AKCJA INTEGRACJA

• przeżyj seans w najnowocześniejszym kinie
sferycznym • poczuj niesamowite doznania, jakie
zapewnia połączenie kina i planetarium • na specjalnej
kopule ogromnych rozmiarów czekają Cię projekcje
(także trójwymiarowe), dzięki którym dosłownie
zanurzysz się w ﬁlmie wyświetlanym dookoła oraz od
samego dołu do samej góry • w kinie prezentowane są
specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości
ﬁlmy łączące rozrywkę z atrakcyjnie podanymi treściami
edukacyjnymi • półleżące wygodne miejsca zapewnią Ci
komfort i relaks • czas zajęć 45-60 min.

STREFA UFO nowość!
• wraz z Oﬁcerem Tajności przekrocz bramę wydzielonej
strefy, dostępnej tylko dla wtajemniczonych wybrańców
• dowiesz się, czy UFO rzeczywiście istnieje oraz czy
kosmici faktycznie lądowali na Mazurach • wejdziesz
do środka ogromnych rozmiarów latającego spodka
i wypróbujesz jego silniki • w multimedialnej Sali odpraw
poznasz fascynującą historię Kosmicznych Mazur
• w pilnie strzeżonym Laboratorium przetestujesz
znalezione w spodku urządzenia kosmitów • zobaczysz
na własne oczy, co kryje najbardziej tajna sala Laboratorium • czeka Cię kosmiczna zabawa na najwyższym
poziomie! • czas zajęć 1,5 h

POPOŁUDNIE
KOSMICZNY ŻYROSKOP
• spróbujesz swoich sił na symulatorze treningu dla
pilotów statków kosmicznych • siedząc w fotelu pilota
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa będziesz obracać
się w trzech płaszczyznach • odlotowe wrażenia
gwarantowane! • czas zajęć 1,5 h

LASEROWY PAINTBALL nowość!
• wejdź w świat potyczek znanych z ﬁlmów SF • świetlna
broń oraz detektory traﬁeń zapewnią Ci emocje
i bezpieczną zabawę • potyczkę stoczysz na kilkuset
metrach zadaszonej powierzchni, z fortecami, które
ustawisz strategicznie przed pojedynkiem • czas zajęć
1,5 h

Cena od osoby:
• 139 zł

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 1 obiad, zajęcia programowe realizowane
przez instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć
jest przykładowa, może ulec zmianie.

• pakiet zabaw i gier integracyjnych • razem z grupą
spróbujesz swoich sił w specjalnie przygotowanych
konkurencjach, takich jak wielospodnie, wielonarty,
rurowce • czas zajęć 1,5 h

KINO GWIEZDNE nowość!
• przeżyj seans w najnowocześniejszym kinie
sferycznym • poczuj niesamowite doznania, jakie
zapewnia połączenie kina i planetarium • na specjalnej
kopule ogromnych rozmiarów czekają Cię projekcje
(także trójwymiarowe), dzięki którym dosłownie
zanurzysz się w ﬁlmie wyświetlanym dookoła oraz
od samego dołu do samej góry • w kinie prezentowane
są specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości
ﬁlmy łączące rozrywkę z atrakcyjnie podanymi treściami
edukacyjnymi • półleżące wygodne miejsca zapewnią
Ci komfort i relaks • czas zajęć 45-60 min.

POPOŁUDNIE
KOSMICZNY ŻYROSKOP
• spróbujesz swoich sił na symulatorze treningu dla
pilotów statków kosmicznych • siedząc w fotelu pilota
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa będziesz obracać
się w trzech płaszczyznach • odlotowe wrażenia
gwarantowane! • czas zajęć 1,5 h

ŚCIANKA WSPINACZKOWA
• zdobądź się na odwagę i wejdź na ściankę wspinaczkową o wysokości 8,6 m • cztery niezależne tory o różnym
poziomie trudności • bezpieczna zabawa pod okiem
instruktora i z profesjonalnym systemem asekuracyjnym
Be Safe • czas zajęć 1,5 h

Cena od osoby:
• 139 zł

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 1 obiad, zajęcia programowe realizowane
przez instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć
jest przykładowa, może ulec zmianie.

PROPOZYCJE POBYTU 2-DNIOWEGO

Realizację programu dostosowujemy do wieku uczestników

MAZURSKA INTEGRACJA
PRZYGODY DZIEŃ PO DNIU
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MAZURSKA
INTEGRACJA
Zajęcia: 6

DWA DNI W SAMYM ŚRODKU MAZURSKIEGO
LASU TO WYSTARCZAJĄCY CZAS NA LEPSZE
POZNANIE SIĘ WE WSPÓLNEJ ZABAWIE.

DZIEŃ PIERWSZY
AKCJA INTEGRACJA
• pakiet zabaw i gier integracyjnych • razem z grupą
spróbujesz swoich sił w specjalnie przygotowanych
konkurencjach, takich jak wielospodnie, wielonarty,
rurowce • czas zajęć 1,5 h

KOSMICZNY ŻYROSKOP

Cena od osoby:
• 359 zł
• promocja weekendowa: 299 zł
• promocja namioty: 279 zł

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)

Cena zawiera: 1 nocleg, pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu,
ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia programowe
realizowane przez instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu
(opcje płatne dodatkowo).
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć
jest przykładowa, może ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

• spróbujesz swoich sił na symulatorze treningu dla
pilotów statków kosmicznych • siedząc w fotelu pilota
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa będziesz obracać
się w trzech płaszczyznach • odlotowe wrażenia
gwarantowane! • czas zajęć 1,5 h

WATERBALL

PRZYGODY
DZIEŃ PO DNIU
Zajęcia: 6

• świetna zabawa w wielkiej, dmuchanej kuli dryfującej
po wodzie w specjalnym basenie • zupełnie suchy
i bezpieczny spacer po wodzie – kula jest szczelnie
zamykana i pod kontrolą instruktora • utrzymanie
równowagi jest bardzo trudne, ale może właśnie Tobie się
uda • czas zajęć 1,5 h

DWA DNI INTEGRACJI NA KULCE TO BRZMI
ŚWIETNIE! SAME NAJLEPSZE, SPECJALNIE
WYBRANE ATRAKCJE.

OGNISKO Z ANIMATOREM

• spróbujesz swoich sił na symulatorze treningu dla
pilotów statków kosmicznych • siedząc w fotelu pilota
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa będziesz obracać
się w trzech płaszczyznach • odlotowe wrażenia
gwarantowane! • czas zajęć 1,5 h

• niezapomniane chwile przy ogniu to czas na podsumowanie dnia, gry i zabawy integracyjne • zabawy
przeprowadzone przez animatora uatrakcyjnią wspólny
wieczór, zintegrują grupę i rozbawią uczestników
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i opiekę animatora • czas zajęć 1,5 h

DZIEŃ DRUGI
PARK LINOWY
• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i posługiwania się sprzętem alpinistycznym • pokonasz
trasy o różnym stopniu trudności • będziesz bezpieczny
dzięki systemowi asekuracji ciągłej • czas zajęć 1,5 h

KINO GWIEZDNE nowość!
• przeżyj seans w najnowocześniejszym kinie
sferycznym • poczuj niesamowite doznania, jakie
zapewnia połączenie kina i planetarium • na specjalnej
kopule ogromnych rozmiarów czekają Cię projekcje
(także trójwymiarowe), dzięki którym dosłownie
zanurzysz się w ﬁlmie wyświetlanym dookoła oraz
od samego dołu do samej góry • w kinie prezentowane
są specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości
ﬁlmy łączące rozrywkę z atrakcyjnie podanymi treściami
edukacyjnymi • półleżące wygodne miejsca zapewnią
Ci komfort i relaks • czas zajęć 45-60 min.

DZIEŃ PIERWSZY
KOSMICZNY ŻYROSKOP

PARK LINOWY
• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i posługiwania się sprzętem alpinistycznym • pokonasz
trasy o różnym stopniu trudności • będziesz bezpieczny
dzięki systemowi asekuracji ciągłej • czas zajęć 1,5 h

SURVIVAL
• dowiesz się czym jest survival • 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

WSTĘP DO DYSKOTEKI
• nowoczesna sala dyskotekowa z częścią klubową
• w kolorowej dyskotece świetny klimat i 100 procent
dobrej zabawy – DJ, zawsze najlepsza muzyka,
roztańczone oświetlenie, profesjonalne nagłośnienie
• w części klubowej chill out – czerwone okrągłe kanapy,
monitory, Cool Bar • wstęp tylko dla uczestników
Zielonych Szkół!

DZIEŃ DRUGI
QUADY
• u nas przejedziesz się tylko oryginalnymi quadami
amerykańskiej ﬁrmy Polaris lub japońskiej ﬁrmy Yamaha
• przeprawisz się po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, wszystko pod
opieką instruktora • czas zajęć 1,5 h

STRZELNICA PAINTBALLOWA
• nauczysz się strzelać z profesjonalnych replik broni
• zdobędziesz miano najlepszego snajpera zawodów
• każdy uczestnik odda 45 strzałów do celów umieszczonych w różnych odległościach • czas zajęć 1,5 h
• (gra paintballowa dostępna w ramach zajęć fakultatywnych - str. 19)

Cena od osoby:
• 359 zł
• promocja weekendowa: 299 zł
• promocja namioty: 279 zł

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 1 nocleg, pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu,
ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia programowe
realizowane przez instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu
(opcje płatne dodatkowo).
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć
jest przykładowa, może ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

PROPOZYCJE POBYTU 2-DNIOWEGO
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WYPRAWA NA MARSA

WYPRAWA
NA MARSA
Zajęcia: 6

WYRUSZ NA MIĘDZYPLANETARNĄ PRZYGODĘ
Z SAMYMI KOSMICZNYMI ATRAKCJAMI. W DWA
DNI OBRÓCIMY W TĘ I Z POWROTEM.

DZIEŃ PIERWSZY
KOSMICZNY ŻYROSKOP
– TRENING ASTRONAUTÓW
• spróbujesz swoich sił na symulatorze treningu dla
pilotów statków kosmicznych • siedząc w fotelu pilota
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa będziesz obracać
się w trzech płaszczyznach • odlotowe wrażenia
gwarantowane! • czas zajęć 1,5 h

KINO GWIEZDNE – FILM SZKOLENIOWY nowość!
• przeżyj seans w najnowocześniejszym kinie
sferycznym • poczuj niesamowite doznania, jakie
zapewnia połączenie kina i planetarium • na specjalnej
kopule ogromnych rozmiarów czekają Cię projekcje
(także trójwymiarowe), dzięki którym dosłownie
zanurzysz się w ﬁlmie wyświetlanym dookoła oraz od
samego dołu do samej góry • w kinie prezentowane są
specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości
ﬁlmy łączące rozrywkę z atrakcyjnie podanymi treściami
edukacyjnymi • półleżące wygodne miejsca zapewnią Ci
komfort i relaks • czas zajęć 45-60 min.

STREFA UFO – CZY JESTEŚMY
SAMI W KOSMOSIE? nowość!
• wraz z Oﬁcerem Tajności przekrocz bramę wydzielonej
strefy, dostępnej tylko dla wtajemniczonych wybrańców
• dowiesz się, czy UFO rzeczywiście istnieje oraz czy
kosmici faktycznie lądowali na Mazurach • wejdziesz
do środka ogromnych rozmiarów latającego spodka
i wypróbujesz jego silniki • w multimedialnej sali odpraw
poznasz fascynującą historię Kosmicznych Mazur
• w pilnie strzeżonym Laboratorium przetestujesz
znalezione w spodku urządzenia kosmitów • zobaczysz
na własne oczy, co kryje najbardziej tajna sala Laboratorium • czeka Cię kosmiczna zabawa na najwyższym
poziomie! • czas zajęć 1,5 h

LASEROWY PAINTBALL
– SPRAWDZIAN KOSMICZNEJ BRONI nowość!
• wejdź w świat potyczek znanych z ﬁlmów SF • świetlna
broń oraz detektory traﬁeń zapewnią Ci emocje
i bezpieczną zabawę • potyczkę stoczysz na kilkuset
metrach zadaszonej powierzchni, z fortecami, które
ustawisz strategicznie przed pojedynkiem • czas zajęć
1,5 h

DZIEŃ DRUGI

QUADY – MARSJAŃSKA PRZEJAŻDŻKA
• czeka Cię realna zabawa w wirtualnym świecie
• mecze, pojedynki, rozgrywki wyświetlane na podłodze
i kontrolowane przez czujniki ruchu • komputerowe
emocje i ﬁzyczna aktywność w jednym! • czas zajęć 1,5 h

Cena od osoby:
• 359 zł
• promocja weekendowa: 299 zł
• promocja namioty: 279 zł

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 1 nocleg, pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu,
ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia programowe
realizowane przez instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu
(opcje płatne dodatkowo).
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć
jest przykładowa, może ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

WIRTUALNE DYWANY
– ROZRYWKI W CZASIE LOTU nowość!
• czeka Cię realna zabawa w wirtualnym świecie
• mecze, pojedynki, rozgrywki wyświetlane na podłodze
i kontrolowane przez czujniki ruchu • komputerowe
emocje i ﬁzyczna aktywność w jednym! • czas zajęć 1,5 h

Propozycje pobytu 2-dniowego
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ZABAWA NIE Z TEJ ZIEMI
ZABAWA
NIE Z TEJ ZIEMI
Zajęcia: 9 + 1 dodatkowe

WSZYSTKIE KOSMICZNE ATRAKCJE KULKI
POZWOLĄ WAM ODERWAĆ SIĘ NA TRZY DNI
OD ZIEMI.

DZIEŃ PIERWSZY
KINO GWIEZDNE nowość!
• przeżyj seans w najnowocześniejszym kinie
sferycznym • poczuj niesamowite doznania, jakie
zapewnia połączenie kina i planetarium • na specjalnej
kopule ogromnych rozmiarów czekają Cię projekcje
(także trójwymiarowe), dzięki którym dosłownie
zanurzysz się w ﬁlmie wyświetlanym dookoła oraz od
samego dołu do samej góry • w kinie prezentowane są
specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości
ﬁlmy łączące rozrywkę z atrakcyjnie podanymi treściami
edukacyjnymi • półleżące wygodne miejsca zapewnią
Ci komfort i relaks • czas zajęć 45-60 min.

LASEROWY PAINTBALL nowość!
• wejdź w świat potyczek znanych z ﬁlmów SF • świetlna
broń oraz detektory traﬁeń zapewnią Ci emocje
i bezpieczną zabawę • potyczkę stoczysz na kilkuset
metrach zadaszonej powierzchni, z fortecami, które
ustawisz strategicznie przed pojedynkiem • czas zajęć
1,5 h

KOSMICZNY ŻYROSKOP
• spróbujesz swoich sił na symulatorze treningu dla
pilotów statków kosmicznych • siedząc w fotelu pilota
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa będziesz obracać
się w trzech płaszczyznach • odlotowe wrażenia
gwarantowane! • czas zajęć 1,5 h

OGNISKO Z ANIMATOREM
• niezapomniane chwile przy ogniu to czas na podsumowanie dnia, gry i zabawy integracyjne • zabawy
przeprowadzone przez animatora uatrakcyjnią wspólny
wieczór, zintegrują grupę i rozbawią uczestników
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i opiekę animatora • czas zajęć 1,5 h

DZIEŃ DRUGI
PARK LINOWY
• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i posługiwania się sprzętem alpinistycznym • pokonasz
trasy o różnym stopniu trudności • będziesz bezpieczny
dzięki systemowi asekuracji ciągłej • czas zajęć 1,5 h

KAJAKI
• wyrusz na wycieczkę kajakową po jeziorze Łęsk
• teoretyczne i praktyczne szkolenie • zapewniamy
kajaki, kamizelki ratunkowe i opiekę ratownika • czas
zajęć 1,5 h

SURVIVAL

QUADY

• dowiesz się czym jest survival • 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

• u nas przejedziesz się tylko oryginalnymi quadami
amerykańskiej ﬁrmy Polaris lub japońskiej ﬁrmy Yamaha
• przeprawisz się po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, wszystko pod
opieką instruktora • czas zajęć 1,5 h

WSTĘP DO DYSKOTEKI

Cena od osoby:
• 497 zł
• promocja weekendowa: 407 zł
• promocja namioty: 387 zł

• nowoczesna sala dyskotekowa z częścią klubową
• w kolorowej dyskotece świetny klimat i 100 procent
dobrej zabawy – DJ, zawsze najlepsza muzyka,
roztańczone oświetlenie, profesjonalne nagłośnienie
• w części klubowej chill out – czerwone okrągłe kanapy,
monitory, Cool Bar • wstęp tylko dla uczestników
Zielonych Szkół!

DZIEŃ TRZECI
STREFA UFO nowość!
• wraz z Oﬁcerem Tajności przekrocz bramę wydzielonej
strefy, dostępnej tylko dla wtajemniczonych wybrańców
• dowiesz się, czy UFO rzeczywiście istnieje oraz czy
kosmici faktycznie lądowali na Mazurach • wejdziesz do
środka ogromnych rozmiarów latającego spodka
i wypróbujesz jego silniki • w multimedialnej sali odpraw
poznasz fascynującą historię Kosmicznych Mazur
• w pilnie strzeżonym Laboratorium przetestujesz
znalezione w spodku urządzenia kosmitów • zobaczysz
na własne oczy, co kryje najbardziej tajna sala Laboratorium • czeka Cię kosmiczna zabawa na najwyższym
poziomie! • czas zajęć 1,5 h

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 2 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu,
ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia programowe
realizowane przez instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu
(opcje płatne dodatkowo).
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć
jest przykładowa, może ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.
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KULKA CHALLENGE

KULKA
CHALLENGE

Zajęcia: 9 + 1 dodatkowe
PRZEZ TRZY DNI BĘDZIESZ PODEJMOWAŁ
WYZWANIA, KTÓRE PRZETESTUJĄ TWOJĄ
SPRAWNOŚĆ, SPRYT I INTELEKT.

DZIEŃ PIERWSZY
ŚCIANKA WSPINACZKOWA
• zdobądź się na odwagę i wejdź na ściankę wspinaczkową o wysokości 8,6 m • cztery niezależne tory o różnym
poziomie trudności • bezpieczna zabawa pod okiem
instruktora i z profesjonalnym systemem asekuracyjnym
Be Safe • czas zajęć 1,5 h

KINO GWIEZDNE nowość!

OGNISKO Z ANIMATOREM
• niezapomniane chwile przy ogniu to czas na podsumowanie dnia, gry i zabawy integracyjne • zabawy
przeprowadzone przez animatora uatrakcyjnią wspólny
wieczór, zintegrują grupę i rozbawią uczestników
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i opiekę animatora • czas zajęć 1,5 h

DZIEŃ DRUGI
STRZELNICA PAINTBALLOWA
• nauczysz się strzelać z profesjonalnych replik broni
• zdobędziesz miano najlepszego snajpera zawodów
• każdy uczestnik odda 45 strzałów do celów umieszczonych w różnych odległościach • czas zajęć 1,5 h • (gra
paintballowa dostępna w ramach zajęć fakultatywnych str. 19)

PARK LINOWY

• przeżyj seans w najnowocześniejszym kinie
sferycznym • poczuj niesamowite doznania, jakie
zapewnia połączenie kina i planetarium • na specjalnej
kopule ogromnych rozmiarów czekają Cię projekcje
(także trójwymiarowe), dzięki którym dosłownie
zanurzysz się w ﬁlmie wyświetlanym dookoła oraz
od samego dołu do samej góry • w kinie prezentowane
są specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości
ﬁlmy łączące rozrywkę z atrakcyjnie podanymi treściami
edukacyjnymi • półleżące wygodne miejsca zapewnią
Ci komfort i relaks • czas zajęć 45-60 min.

• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i posługiwania się sprzętem alpinistycznym • pokonasz
trasy o różnym stopniu trudności • będziesz bezpieczny
dzięki systemowi asekuracji ciągłej • czas zajęć 1,5 h

KOSMICZNY ŻYROSKOP

WSTĘP DO DYSKOTEKI

• spróbujesz swoich sił na symulatorze treningu dla
pilotów statków kosmicznych • siedząc w fotelu pilota
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa będziesz obracać
się w trzech płaszczyznach • odlotowe wrażenia
gwarantowane! • czas zajęć 1,5 h

• nowoczesna sala dyskotekowa z częścią klubową
• w kolorowej dyskotece świetny klimat i 100 procent
dobrej zabawy – DJ, zawsze najlepsza muzyka,
roztańczone oświetlenie, profesjonalne nagłośnienie
• w części klubowej chill out – czerwone okrągłe kanapy,
monitory, Cool Bar • wstęp tylko dla uczestników
Zielonych Szkół!

SURVIVAL
• dowiesz się czym jest survival • 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

DZIEŃ TRZECI
QUADY
• u nas przejedziesz się tylko oryginalnymi quadami
amerykańskiej ﬁrmy Polaris lub japońskiej ﬁrmy Yamaha
• przeprawisz się po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, wszystko pod
opieką instruktora • czas zajęć 1,5 h

ARCHERY CHALLENGE
• emocjonująca i całkowicie bezpieczna rozgrywka
drużynowa łącząca w sobie precyzję strzelecką,
sportową rywalizację i pełne adrenaliny starcie łuczników
• uczestnicy wyposażeni są w sprzęt ochronny • nad
przebiegiem gry czuwa instruktor • czas zajęć 1,5 h

Cena od osoby:
• 497 zł
• promocja weekendowa: 407 zł
• promocja namioty: 387 zł

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 2 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu,
ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia programowe
realizowane przez instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu
(opcje płatne dodatkowo).
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć
jest przykładowa, może ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.
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MAZURY, ALE KOSMOS!
MAZURY,
ALE KOSMOS!
Zajęcia: 9 + fakultet

POZNACIE WSZYSTKIE TAJEMNICE KOSMICZNYCH MAZUR. ODKRYJEMY JE PRZED WAMI
W KULCE ORAZ NA WYCIECZCE.

DZIEŃ PIERWSZY
STREFA UFO nowość!
• wraz z Oﬁcerem Tajności przekrocz bramę wydzielonej
strefy, dostępnej tylko dla wtajemniczonych wybrańców
• dowiesz się, czy UFO rzeczywiście istnieje oraz czy
kosmici faktycznie lądowali na Mazurach • wejdziesz
do środka ogromnych rozmiarów latającego spodka
i wypróbujesz jego silniki • w multimedialnej sali odpraw
poznasz fascynującą historię Kosmicznych Mazur
• w pilnie strzeżonym Laboratorium przetestujesz
znalezione w spodku urządzenia kosmitów • zobaczysz
na własne oczy, co kryje najbardziej tajna sala Laboratorium • czeka Cię kosmiczna zabawa na najwyższym
poziomie! • czas zajęć 1,5 h

KAJAKI
• wyrusz na wycieczkę kajakową po jeziorze Łęsk
• teoretyczne i praktyczne szkolenie • zapewniamy
kajaki, kamizelki ratunkowe i opiekę ratownika • czas
zajęć 1,5 h

KOSMICZNY ŻYROSKOP
• spróbujesz swoich sił na symulatorze treningu dla
pilotów statków kosmicznych • siedząc w fotelu pilota
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa będziesz obracać
się w trzech płaszczyznach • odlotowe wrażenia
gwarantowane! • czas zajęć 1,5 h

OGNISKO Z ANIMATOREM
• niezapomniane chwile przy ogniu to czas na podsumowanie dnia, gry i zabawy integracyjne • zabawy
przeprowadzone przez animatora uatrakcyjnią wspólny
wieczór, zintegrują grupę i rozbawią uczestników
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i opiekę animatora • czas zajęć 1,5 h

DZIEŃ DRUGI
WYCIECZKA ŚLADAMI UFO
NA MAZURACH nowość!
• w autokarze z kosmicznym wyglądem i wyposażeniem
odkryjesz miejsca związane z kosmitami • na trasie
ufobusa m.in. Mikołajki, skąd blisko do innych punktów
z mapy odwiedzin UFO • czas wycieczki ok. 5 h

WIRTUALNE DYWANY
• czeka Cię realna zabawa w wirtualnym świecie
• mecze, pojedynki, rozgrywki wyświetlane na podłodze
i kontrolowane przez czujniki ruchu • komputerowe
emocje i ﬁzyczna aktywność w jednym! • czas zajęć 1,5 h

WARSZTATY WRAŻLIWOŚCI
ESTETYCZNEJ nowość!
• zainspiruj się mazurską przyrodą, emocjonującymi
zajęciami w Kulce, przeżytymi przygodami • wykonaj
pracę plastyczną, dzięki której odkryjesz pokłady swojej
wrażliwości estetycznej • wykorzystaj specjalne
materiały dostarczone przez prowadzącego zajęcia
• czas zajęć 1,5 h

WSTĘP DO DYSKOTEKI
• nowoczesna sala dyskotekowa z częścią klubową
• w kolorowej dyskotece świetny klimat i 100 procent
dobrej zabawy – DJ, zawsze najlepsza muzyka,
roztańczone oświetlenie, profesjonalne nagłośnienie
• w części klubowej chill out – czerwone okrągłe kanapy,
monitory, Cool Bar • wstęp tylko dla uczestników
Zielonych Szkół!

DZIEŃ TRZECI
WALKI GLADIATORÓW
• na specjalnie przygotowanej arenie stoczysz pasjonujący pojedynek gwarantujący dużo śmiechu i dobrą
zabawę • wyposażeni w miękkie lance i ochraniacze
na głowę będziecie próbowali wzajemnie strącić się
z podestu • czas zajęć 1,5 h

ŚCIANKA WSPINACZKOWA
• zdobądź się na odwagę i wejdź na ściankę wspinaczkową o wysokości 8,6 m • cztery niezależne tory o różnym
poziomie trudności • bezpieczna zabawa pod okiem
instruktora i z profesjonalnym systemem asekuracyjnym
Be Safe • czas zajęć 1,5 h

Cena od osoby:
• 628 zł
• promocja weekendowa: 538 zł
• promocja namioty: 518 zł

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 2 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie,
pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie –
śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia programowe realizowane
przez instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu (opcje
płatne dodatkowo).
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć jest
przykładowa, może ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.
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11 PRZYGÓD
KAJAKI
• wyrusz na wycieczkę kajakową po jeziorze Łęsk
• teoretyczne i praktyczne szkolenie • zapewniamy
kajaki, kamizelki ratunkowe i opiekę ratownika • czas
zajęć 1,5 h

PAINTBALL
• sprawdź swoją szybkość myślenia i determinację
podczas fabularyzowanej gry taktycznej z użyciem broni
barwiącej Tippmann (tylko u nas wyjątkowe scenariusze,
np.: Zdobywanie Skarbu, Medal of Honor, Black Jack,
Czas Apokalipsy, Pojedynek Snajperów, Napad na Bank)
• każdy uczestnik otrzyma strój i maskę ochronną
• instruktaż obsługi sprzętu paintballowego: zasady
działania markerów • czas zajęć 1,5 h

ŚCIANKA WSPINACZKOWA
• zdobądź się na odwagę i wejdź na ściankę wspinaczkową o wysokości 8,6 m • cztery niezależne tory o różnym
poziomie trudności • bezpieczna zabawa pod okiem
instruktora i z profesjonalnym systemem asekuracyjnym
Be Safe • czas zajęć 1,5 h

WSTĘP DO DYSKOTEKI
• nowoczesna sala dyskotekowa z częścią klubową
• w kolorowej dyskotece świetny klimat i 100 procent
dobrej zabawy – DJ, zawsze najlepsza muzyka,
roztańczone oświetlenie, profesjonalne nagłośnienie
• w części klubowej chill out – czerwone okrągłe kanapy,
monitory, Cool Bar • wstęp tylko dla uczestników
Zielonych Szkół!

DZIEŃ TRZECI
ARCHERY CHALLENGE
• emocjonująca i całkowicie bezpieczna rozgrywka
drużynowa łącząca w sobie precyzję strzelecką, sportową
rywalizację i pełne adrenaliny starcie łuczników •
uczestnicy wyposażeni są w sprzęt ochronny
• nad przebiegiem gry czuwa instruktor • czas zajęć 1,5 h

11 PRZYGÓD
Zajęcia: 9 + 1 dodatkowe + fakultet
TRZY DNI + JEDENAŚCIE PRZYGÓD = 100
PROCENT NAJLEPSZEJ ZABAWY ORAZ AKTYWNEJ
INTEGRACJI!

DZIEŃ PIERWSZY
AKCJA INTEGRACJA
• pakiet zabaw i gier integracyjnych • razem z grupą
spróbujesz swoich sił w specjalnie przygotowanych
konkurencjach, takich jak wielospodnie, wielonarty,
rurowce • czas zajęć 1,5 h

PARK LINOWY
• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i posługiwania się sprzętem alpinistycznym • pokonasz
trasy o różnym stopniu trudności • będziesz bezpieczny
dzięki systemowi asekuracji ciągłej • czas zajęć 1,5 h

OGNISKO Z ANIMATOREM
• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i posługiwania się sprzętem alpinistycznym • pokonasz
trasy o różnym stopniu trudności • będziesz bezpieczny
dzięki systemowi asekuracji ciągłej • czas zajęć 1,5 h

NOCNA GRA TERENOWA: MAFIA
• wcielisz się w inspektora prowadzącego nietypowe
śledztwo • będziesz musiał wytropić przestępcę
• odkryjesz, czy wśród Was nie ma ludzi współpracujących z maﬁą • czas zajęć 1,5 h

DZIEŃ DRUGI
QUADY
• u nas przejedziesz się tylko oryginalnymi quadami
amerykańskiej ﬁrmy Polaris lub japońskiej ﬁrmy Yamaha
• przeprawisz się po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, wszystko pod
opieką instruktora • czas zajęć 1,5 h

WALKI GLADIATORÓW
• na specjalnie przygotowanej arenie stoczysz pasjonujący pojedynek gwarantujący dużo śmiechu i dobrą
zabawę • wyposażeni w miękkie lance i ochraniacze
na głowę będziecie próbowali wzajemnie strącić się
z podestu • czas zajęć 1,5 h

Cena od osoby:
• 546 zł
• promocja weekendowa: 456 zł
• promocja namioty: 436 zł

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 2 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie,
pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie –
śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia programowe realizowane przez
instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu (opcje
płatne dodatkowo).
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć jest
przykładowa, może ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

PROPOZYCJE POBYTU 4 -DNIOWEGO

NA ORBICIE
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NA ORBICIE
Zajęcia: 13 + 1 dodatkowe
KOSMICZNE ATRAKCJE WZMOCNIONE
MNÓSTWEM ZAJĘĆ AKTYWNYCH, KTÓRE
PRZYSŁUŻĄ SIĘ WASZEJ INTEGRACJI.

DZIEŃ PIERWSZY
AKCJA INTEGRACJA
• pakiet zabaw i gier integracyjnych • razem z grupą
spróbujesz swoich sił w specjalnie przygotowanych
konkurencjach, takich jak wielospodnie, wielonarty,
rurowce • czas zajęć 1,5 h

QUADY
• u nas przejedziesz się tylko oryginalnymi quadami
amerykańskiej ﬁrmy Polaris lub japońskiej ﬁrmy Yamaha
• przeprawisz się po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, wszystko pod
opieką instruktora • czas zajęć 1,5 h

OGNISKO Z ANIMATOREM
• niezapomniane chwile przy ogniu to czas na podsumowanie dnia, gry i zabawy integracyjne • zabawy
przeprowadzone przez animatora uatrakcyjnią wspólny
wieczór, zintegrują grupę i rozbawią uczestników
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i opiekę animatora • czas zajęć 1,5 h

DZIEŃ DRUGI
WATERBALL
• świetna zabawa w wielkiej, dmuchanej kuli dryfującej
po wodzie w specjalnym basenie • zupełnie suchy
i bezpieczny spacer po wodzie – kula jest szczelnie
zamykana i pod kontrolą instruktora • utrzymanie
równowagi jest bardzo trudne, ale może właśnie Tobie się
uda • czas zajęć 1,5 h

STREFA UFO nowość!
• wraz z Oﬁcerem Tajności przekrocz bramę wydzielonej
strefy, dostępnej tylko dla wtajemniczonych wybrańców
• dowiesz się, czy UFO rzeczywiście istnieje oraz czy
kosmici faktycznie lądowali na Mazurach • wejdziesz
do środka ogromnych rozmiarów latającego spodka
i wypróbujesz jego silniki • w multimedialnej sali odpraw
poznasz fascynującą historię Kosmicznych Mazur
• w pilnie strzeżonym Laboratorium przetestujesz
znalezione w spodku urządzenia kosmitów • zobaczysz
na własne oczy, co kryje najbardziej tajna sala Laboratorium • czeka Cię kosmiczna zabawa na najwyższym
poziomie! • czas zajęć 1,5 h

KAJAKI
• wyrusz na wycieczkę kajakową po jeziorze Łęsk
• teoretyczne i praktyczne szkolenie • zapewniamy
kajaki, kamizelki ratunkowe i opiekę ratownika • czas
zajęć 1,5 h

Propozycje pobytu 4-dniowego

SURVIVAL

STRZELNICA PAINTBALLOWA

• dowiesz się czym jest survival • 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

• nauczysz się strzelać z profesjonalnych replik broni
• zdobędziesz miano najlepszego snajpera zawodów
• każdy uczestnik odda 45 strzałów do celów umieszczonych w różnych odległościach • czas zajęć 1,5 h • (gra
paintballowa dostępna w ramach zajęć fakultatywnych str. 19)

KINO GWIEZDNE nowość!
• przeżyj seans w najnowocześniejszym kinie
sferycznym • poczuj niesamowite doznania, jakie
zapewnia połączenie kina i planetarium • na specjalnej
kopule ogromnych rozmiarów czekają Cię projekcje
(także trójwymiarowe), dzięki którym dosłownie
zanurzysz się w ﬁlmie wyświetlanym dookoła oraz
od samego dołu do samej góry • w kinie prezentowane
są specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości
ﬁlmy łączące rozrywkę z atrakcyjnie podanymi treściami
edukacyjnymi • półleżące wygodne miejsca zapewnią Ci
komfort i relaks • czas zajęć 45-60 min.

Cena od osoby:
• 617 zł
• promocja weekendowa: 497 zł

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 3 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie,
pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie –
śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia programowe realizowane przez
instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu (opcje
płatne dodatkowo).
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć jest
przykładowa, może ulec zmianie.

DZIEŃ TRZECI
BŁĘDNY AZYMUT
• nauczysz się korzystać z kompasu • opanujesz sztukę
rozpoznawania kierunków świata • pokonasz z grupą
specjalnie przygotowaną trasę • czas zajęć 1,5 h

KOSMICZNY ŻYROSKOP
• spróbujesz swoich sił na symulatorze treningu dla
pilotów statków kosmicznych • siedząc w fotelu pilota
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa będziesz obracać
się w trzech płaszczyznach • odlotowe wrażenia
gwarantowane! • czas zajęć 1,5 h

WIATRÓWKI
• nauczysz się strzelać z broni pneumatycznej
• na specjalnie przygotowanym miejscu do strzelania
sprawdzisz swoje celne oko • zdobędziesz miano
najlepszego strzelca • czas zajęć 1,5 h

WSTĘP DO DYSKOTEKI
• nowoczesna sala dyskotekowa z częścią klubową
• w kolorowej dyskotece świetny klimat i 100 procent
dobrej zabawy – DJ, zawsze najlepsza muzyka,
roztańczone oświetlenie, profesjonalne nagłośnienie
• w części klubowej chill out – czerwone okrągłe kanapy,
monitory, Cool Bar • wstęp tylko dla uczestników
Zielonych Szkół!

DZIEŃ CZWARTY
ŚCIANKA WSPINACZKOWA
• zdobądź się na odwagę i wejdź na ściankę wspinaczkową o wysokości 8,6 m • cztery niezależne tory o różnym
poziomie trudności • bezpieczna zabawa pod okiem
instruktora i z profesjonalnym systemem asekuracyjnym
Be Safe • czas zajęć 1,5 h

UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.
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AKTYWNA KULKA
AKTYWNA KULKA
Zajęcia: 13 + 1 dodatkowe

CZTERY DNI Z NAJLEPSZYMI KULKOWYMI
AKTYWNOŚCIAMI. GRY, ZABAWY, PRZYGODY –
WSZYSTKO DLA WASZEJ INTEGRACJI.

DZIEŃ PIERWSZY
AKCJA INTEGRACJA
• pakiet zabaw i gier integracyjnych • razem z grupą
spróbujesz swoich sił w specjalnie przygotowanych
konkurencjach, takich jak wielospodnie, wielonarty,
rurowce • czas zajęć 1,5 h

ARCHERY CHALLENGE
• emocjonująca i całkowicie bezpieczna rozgrywka
drużynowa łącząca w sobie precyzję strzelecką,
sportową rywalizację i pełne adrenaliny starcie łuczników
• uczestnicy wyposażeni są w sprzęt ochronny • nad
przebiegiem gry czuwa instruktor • czas zajęć 1,5 h

OGNISKO Z ANIMATOREM
• niezapomniane chwile przy ogniu to czas na podsumowanie dnia, gry i zabawy integracyjne • zabawy
przeprowadzone przez animatora uatrakcyjnią wspólny
wieczór, zintegrują grupę i rozbawią uczestników
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i opiekę animatora • czas zajęć 1,5 h

DZIEŃ DRUGI
PARK LINOWY
• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i posługiwania się sprzętem alpinistycznym • pokonasz
trasy o różnym stopniu trudności • będziesz bezpieczny
dzięki systemowi asekuracji ciągłej • czas zajęć 1,5 h

WSTĘP DO DYSKOTEKI

NOCNA GRA TERENOWA: MAFIA

• nowoczesna sala dyskotekowa z częścią klubową
• w kolorowej dyskotece świetny klimat i 100 procent
dobrej zabawy – DJ, zawsze najlepsza muzyka,
roztańczone oświetlenie, profesjonalne nagłośnienie
• w części klubowej chill out – czerwone okrągłe kanapy,
monitory, Cool Bar • wstęp tylko dla uczestników
Zielonych Szkół!

• wcielisz się w inspektora prowadzącego nietypowe
śledztwo • będziesz musiał wytropić przestępcę
• odkryjesz, czy wśród Was nie ma ludzi współpracujących z maﬁą • czas zajęć 1,5 h

DZIEŃ TRZECI
KAJAKI
• wyrusz na wycieczkę kajakową po jeziorze Łęsk
• teoretyczne i praktyczne szkolenie • zapewniamy
kajaki, kamizelki ratunkowe i opiekę ratownika • czas
zajęć 1,5 h

WALKI GLADIATORÓW
• na specjalnie przygotowanej arenie stoczysz pasjonujący pojedynek gwarantujący dużo śmiechu i dobrą
zabawę • wyposażeni w miękkie lance i ochraniacze
na głowę będziecie próbowali wzajemnie strącić się
z podestu • czas zajęć 1,5 h

KINO GWIEZDNE nowość!
• przeżyj seans w najnowocześniejszym kinie
sferycznym • poczuj niesamowite doznania, jakie
zapewnia połączenie kina i planetarium • na specjalnej
kopule ogromnych rozmiarów czekają Cię projekcje
(także trójwymiarowe), dzięki którym dosłownie
zanurzysz się w ﬁlmie wyświetlanym dookoła oraz
od samego dołu do samej góry • w kinie prezentowane
są specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości
ﬁlmy łączące rozrywkę z atrakcyjnie podanymi treściami
edukacyjnymi • półleżące wygodne miejsca zapewnią Ci
komfort i relaks • czas zajęć 45-60 min.

DZIEŃ CZWARTY
WIEŻA ZE SKRZYNEK
• wejdziesz na wieżę ze skrzynek, którą sam zbudujesz
• sprawdzisz swoje zdolności utrzymania równowagi
• zajęcia ze sprzętem asekuracyjnym • czas zajęć 1,5 h

ŁUKI
• nauczysz się strzelać z łuku • sprawdzisz swoją
koncentrację i celność • weźmiesz udział w minizawodach łuczniczych • czas zajęć 1,5 h

Cena od osoby:
• 617 zł
• promocja weekendowa: 497 zł

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 3 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie,
pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie –
śniadaniew dniu wyjazdu, zajęcia programowe realizowane przez
instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu (opcje
płatne dodatkowo).
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć jest
przykładowa, może ulec zmianie.

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

SURVIVAL
• dowiesz się czym jest survival • 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

STRZELNICA PAINTBALLOWA
• nauczysz się strzelać z profesjonalnych replik broni
• zdobędziesz miano najlepszego snajpera zawodów
• każdy uczestnik odda 45 strzałów do celów umieszczonych w różnych odległościach • czas zajęć 1,5 h • (gra
paintballowa dostępna w ramach zajęć fakultatywnych str. 19)

QUADY
• u nas przejedziesz się tylko oryginalnymi quadami
amerykańskiej ﬁrmy Polaris lub japońskiej ﬁrmy Yamaha
• przeprawisz się po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, wszystko pod
opieką instruktora • czas zajęć 1,5 h

Propozycje pobytu 4-dniowego

PROPOZYCJE POBYTU 5 -DNIOWEGO

PIĘĆ ŻYWIOŁÓW
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PIĘĆ ŻYWIOŁÓW

DZIEŃ TRZECI – KOSMOS

Zajęcia: 17 + 1 dodatkowe

STREFA UFO nowość!

OGNISKO Z ANIMATOREM
• niezapomniane chwile przy ogniu to czas na podsumowanie dnia, gry i zabawy integracyjne • zabawy
przeprowadzone przez animatora uatrakcyjnią wspólny
wieczór, zintegrują grupę i rozbawią uczestników
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i opiekę animatora • czas zajęć 1,5 h

• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i posługiwania się sprzętem alpinistycznym • pokonasz
trasy o różnym stopniu trudności • będziesz bezpieczny
dzięki systemowi asekuracji ciągłej • czas zajęć 1,5 h

• wraz z Oﬁcerem Tajności przekrocz bramę wydzielonej
strefy, dostępnej tylko dla wtajemniczonych wybrańców
• dowiesz się, czy UFO rzeczywiście istnieje oraz
czy kosmici faktycznie lądowali na Mazurach • wejdziesz
do środka ogromnych rozmiarów latającego spodka
i wypróbujesz jego silniki • w multimedialnej sali odpraw
poznasz fascynującą historię Kosmicznych Mazur
• w pilnie strzeżonym Laboratorium przetestujesz
znalezione w spodku urządzenia kosmitów • zobaczysz
na własne oczy, co kryje najbardziej tajna sala Laboratorium • czeka Cię kosmiczna zabawa na najwyższym
poziomie! • czas zajęć 1,5 h

WIEŻA ZE SKRZYNEK

KINO GWIEZDNE nowość!

KAJAKI

• wejdziesz na wieżę ze skrzynek, którą sam zbudujesz
• sprawdzisz swoje zdolności utrzymania równowagi
• zajęcia ze sprzętem asekuracyjnym • czas zajęć 1,5 h

• przeżyj seans w najnowocześniejszym kinie
sferycznym • poczuj niesamowite doznania, jakie
zapewnia połączenie kina i planetarium • na specjalnej
kopule ogromnych rozmiarów czekają Cię projekcje
(także trójwymiarowe), dzięki którym dosłownie
zanurzysz się w ﬁlmie wyświetlanym dookoła oraz
od samego dołu do samej góry • w kinie prezentowane
są specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości
ﬁlmy łączące rozrywkę z atrakcyjnie podanymi treściami
edukacyjnymi • półleżące wygodne miejsca zapewnią Ci
komfort i relaks • czas zajęć 45-60 min.

• wyrusz na wycieczkę kajakową po jeziorze Łęsk
• teoretyczne i praktyczne szkolenie • zapewniamy
kajaki, kamizelki ratunkowe i opiekę ratownika • czas
zajęć 1,5 h

WSZYSTKO, CO NAJLEPSZE NA ZIEMI I W
KOSMOSIE, PRZEŻYJECIE W CIĄGU PIĘCIU DNI
NA SWOJEJ ZIELONEJ SZKOLE W KULCE!

DZIEŃ PIERWSZY – POWIETRZE
PARK LINOWY

WIATRÓWKI
• nauczysz się strzelać z broni pneumatycznej
• na specjalnie przygotowanym miejscu do strzelania
sprawdzisz swoje celne oko • zdobędziesz miano
najlepszego strzelca • czas zajęć 1,5 h

ŁUKI
• nauczysz się strzelać z łuku • sprawdzisz swoją
koncentrację i celność • weźmiesz udział w minizawodach łuczniczych • czas zajęć 1,5 h

DZIEŃ DRUGI – ZIEMIA
QUADY
• u nas przejedziesz się tylko oryginalnymi quadami
amerykańskiej ﬁrmy Polaris lub japońskiej ﬁrmy Yamaha
• przeprawisz się po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, wszystko pod
opieką instruktora • czas zajęć 1,5 h

AKCJA INTEGRACJA
• pakiet zabaw i gier integracyjnych • razem z grupą
spróbujesz swoich sił w specjalnie przygotowanych
konkurencjach, takich jak wielospodnie, wielonarty,
rurowce • czas zajęć 1,5 h

NOCNA GRA TERENOWA: MAFIA
• wcielisz się w inspektora prowadzącego nietypowe
śledztwo • będziesz musiał wytropić przestępcę
• odkryjesz, czy wśród Was nie ma ludzi współpracujących z maﬁą • czas zajęć 1,5 h

WSTĘP DO DYSKOTEKI
• nowoczesna sala dyskotekowa z częścią klubową
• w kolorowej dyskotece świetny klimat i 100 procent
dobrej zabawy – DJ, zawsze najlepsza muzyka,
roztańczone oświetlenie, profesjonalne nagłośnienie
• w części klubowej chill out – czerwone okrągłe kanapy,
monitory, Cool Bar • wstęp tylko dla uczestników
Zielonych Szkół!

Propozycje pobytu 5-dniowego

KOSMICZNY ŻYROSKOP
• spróbujesz swoich sił na symulatorze treningu dla
pilotów statków kosmicznych • siedząc w fotelu pilota
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa będziesz obracać
się w trzech płaszczyznach • odlotowe wrażenia
gwarantowane! • czas zajęć 1,5 h

DZIEŃ CZWARTY – OGIEŃ
STRZELNICA PAINTBALLOWA
• nauczysz się strzelać z profesjonalnych replik broni
• zdobędziesz miano najlepszego snajpera zawodów
• każdy uczestnik odda 45 strzałów do celów umieszczonych w różnych odległościach • czas zajęć 1,5 h • (gra
paintballowa dostępna w ramach zajęć fakultatywnych str. 19).

LASEROWY PAINTBALL nowość!
• wejdź w świat potyczek znanych z ﬁlmów SF • świetlna
broń oraz detektory traﬁeń zapewnią Ci emocje
i bezpieczną zabawę • potyczkę stoczysz na kilkuset
metrach zadaszonej powierzchni, z fortecami, które
ustawisz strategicznie przed pojedynkiem • czas zajęć
1,5 h

SURVIVAL
• dowiesz się czym jest survival • 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

DZIEŃ PIĄTY – WODA
SMOCZE ŁODZIE
• zostań członkiem starodawnej osady wioślarskiej
• wiosłuj w rytmie wyznaczonym przez bębniarza
• poznaj malownicze zakątki jeziora Łęsk • czas zajęć
1,5 h

WATERBALL
• świetna zabawa w wielkiej, dmuchanej kuli dryfującej
po wodzie w specjalnym basenie • zupełnie suchy
i bezpieczny spacer po wodzie – kula jest szczelnie
zamykana i pod kontrolą instruktora • utrzymanie
równowagi jest bardzo trudne, ale może właśnie Tobie się
uda • czas zajęć 1,5 h

Cena od osoby:
• 747 zł

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 4 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie,
pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie –
śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia programowe realizowane przez
instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu (opcje
płatne dodatkowo).
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć jest
przykładowa, może ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

PROPOZYCJE POBYTU 5-DNIOWEGO
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W PIĘĆ DNI
DOOKOŁA ŚWIATA
W PIĘĆ DNI
DOOKOŁA ŚWIATA
Zajęcia: 17 + 1 dodatkowe

PRZEZ PIĘĆ DNI UCZESTNICY ZIELONEJ SZKOŁY
W KULCE PRZEŻYJĄ INTEGRUJĄCE PRZYGODY
ODWIEDZAJĄC RÓŻNE STRONY ŚWIATA.

DZIEŃ PIERWSZY: AMERYKA PÓŁNOCNA
STREFA UFO – Z ROSWELL NA MAZURY nowość!
• wraz z Oﬁcerem Tajności przekrocz bramę wydzielonej
strefy, dostępnej tylko dla wtajemniczonych wybrańców
• dowiesz się, czy UFO rzeczywiście istnieje oraz czy
kosmici faktycznie lądowali na Mazurach • wejdziesz
do środka ogromnych rozmiarów latającego spodka
i wypróbujesz jego silniki • w multimedialnej sali odpraw
poznasz fascynującą historię Kosmicznych Mazur
• w pilnie strzeżonym Laboratorium przetestujesz
znalezione w spodku urządzenia kosmitów • zobaczysz
na własne oczy, co kryje najbardziej tajna sala Laboratorium • czeka Cię kosmiczna zabawa na najwyższym
poziomie! • czas zajęć 1,5 h

WIATRÓWKI NA DZIKIM ZACHODZIE
• nauczysz się strzelać z broni pneumatycznej
• na specjalnie przygotowanym miejscu do strzelania
sprawdzisz swoje celne oko • zdobędziesz miano
najlepszego strzelca • czas zajęć 1,5 h

KOSMICZNY ŻYROSKOP – SZKOLENIE
AMERYKAŃSKICH ASTRONAUTÓW
• spróbujesz swoich sił na symulatorze treningu dla
pilotów statków kosmicznych • siedząc w fotelu pilota
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa będziesz obracać
się w trzech płaszczyznach • odlotowe wrażenia
gwarantowane!

KINO GWIEZDNE – JAK Z HOLLYWOOD nowość!
• przeżyj seans w najnowocześniejszym kinie
sferycznym • poczuj niesamowite doznania, jakie
zapewnia połączenie kina i planetarium • na specjalnej
kopule ogromnych rozmiarów czekają Cię projekcje
(także trójwymiarowe), dzięki którym dosłownie
zanurzysz się w ﬁlmie wyświetlanym dookoła oraz
od samego dołu do samej góry • w kinie prezentowane
są specjalnie przygotowane w najwyższej rozdzielczości
ﬁlmy łączące rozrywkę z atrakcyjnie podanymi treściami
edukacyjnymi • półleżące wygodne miejsca zapewnią
Ci komfort i relaks • czas zajęć 45-60 min.

DZIEŃ DRUGI: AFRYKA
KAJAKI – WYPRAWA NA RÓWNIK
• wyrusz na wycieczkę kajakową po jeziorze Łęsk
• teoretyczne i praktyczne szkolenie • zapewniamy
kajaki, kamizelki ratunkowe i opiekę ratownika • czas
zajęć 1,5 h

WALKI GLADIATORÓW – RZYMIANIE
U KLEOPATRY
• na specjalnie przygotowanej arenie stoczysz pasjonujący pojedynek gwarantujący dużo śmiechu i dobrą
zabawę • wyposażeni w miękkie lance i ochraniacze na
głowę będziecie próbowali wzajemnie strącić się
z podestu • czas zajęć 1,5 h

QUADY – ODCINEK SPECJALNY RAJDU DAKAR
• u nas przejedziesz się tylko oryginalnymi quadami
amerykańskiej ﬁrmy Polaris lub japońskiej ﬁrmy Yamaha
• przeprawisz się po specjalnie przygotowanym torze
zabawa dla osób lubiących wyzwania, wszystko
pod opieką instruktora • czas zajęć 1,5 h

OGNISKO Z ANIMATOREM
– WIECZÓR NA SAHARZE
• niezapomniane chwile przy ogniu to czas na podsumowanie dnia, gry i zabawy integracyjne • zabawy
przeprowadzone przez animatora uatrakcyjnią wspólny
wieczór, zintegrują grupę i rozbawią uczestników
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i opiekę animatora • czas zajęć 1,5 h

• zdobądź się na odwagę i wejdź na ściankę wspinaczkową o wysokości 8,6 m • cztery niezależne tory o różnym
poziomie trudności • bezpieczna zabawa pod okiem
instruktora i z profesjonalnym systemem asekuracyjnym
Be Safe • czas zajęć 1,5 h

WATERBALL – ZORBA NA BALATONIE
• świetna zabawa w wielkiej, dmuchanej kuli dryfującej
po wodzie w specjalnym basenie • zupełnie suchy
i bezpieczny spacer po wodzie – kula jest szczelnie
zamykana i pod kontrolą instruktora • utrzymanie
równowagi jest bardzo trudne, ale może właśnie Tobie się
uda • czas zajęć 1,5 h

DZIEŃ PIĄTY: AUSTRALIA
SURVIVAL – WYPRAWA
DO AUSTRALIJSKIEGO BUSZU

DZIEŃ TRZECI: AMERYKA POŁUDNIOWA

• dowiesz się czym jest survival • 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

ARCHERY CHALLENGE – INDIAŃSKIE CELNE OKO

WIRTUALNE DYWANY W SYDNEY nowość!

• emocjonująca i całkowicie bezpieczna rozgrywka
drużynowa łącząca w sobie precyzję strzelecką,
sportową rywalizację i pełne adrenaliny starcie łuczników
• uczestnicy wyposażeni są w sprzęt ochronny • nad
przebiegiem gry czuwa instruktor • czas zajęć 1,5 h

• czeka Cię realna zabawa w wirtualnym świecie
• mecze, pojedynki, rozgrywki wyświetlane na podłodze
i kontrolowane przez czujniki ruchu • komputerowe
emocje i ﬁzyczna aktywność w jednym! • czas zajęć 1,5 h

PARK LINOWY – PERUWIAŃSKI
TOR SPRAWNOŚCIOWY
• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i posługiwania się sprzętem alpinistycznym • pokonasz
trasy o różnym stopniu trudności • będziesz bezpieczny
dzięki systemowi asekuracji ciągłej • czas zajęć 1,5 h

SMOCZE ŁODZIE – WYPRAWA
DO ŹRÓDEŁ AMAZONKI
• zostań członkiem starodawnej osady wioślarskiej •
wiosłuj w rytmie wyznaczonym przez bębniarza • poznaj
malownicze zakątki jeziora Łęsk • czas zajęć 1,5 h

WSTĘP DO DYSKOTEKI
– TANIEC NA BRAZYLIJSKIM KARNAWALE
• nowoczesna sala dyskotekowa z częścią klubową
• w kolorowej dyskotece świetny klimat i 100 procent
dobrej zabawy – DJ, zawsze najlepsza muzyka,
roztańczone oświetlenie, profesjonalne nagłośnienie • w
części klubowej chill out – czerwone okrągłe kanapy,
monitory, Cool Bar • wstęp tylko dla uczestników
Zielonych Szkół!

DZIEŃ CZWARTY: EUROPA

BŁĘDNY AZYMUT – KIERUNEK KILIMANDŻARO

STRZELNICA PAINTBALLOWA
– TRENING MAZURSKIEGO SNAJPERA

• nauczysz się korzystać z kompasu • opanujesz sztukę
rozpoznawania kierunków świata • pokonasz z grupą
specjalnie przygotowaną trasę • czas zajęć 1,5 h

• wejdziesz na wieżę ze skrzynek, którą sam zbudujesz
• sprawdzisz swoje zdolności utrzymania równowagi
• zajęcia ze sprzętem asekuracyjnym • czas zajęć 1,5 h

Propozycje pobytu 5-dniowego

ŚCIANKA WSPINACZKOWA
– SZWAJCARSKA PRZYGODA

Cena od osoby:
• 747 zł

(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 4 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie,
pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie –
śniadanie w dniu wyjazdu, zajęcia programowe realizowane przez
instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu i obiadu w dniu wyjazdu (opcje
płatne dodatkowo).
Program jest ramowy – podana kolejność realizacji zajęć jest
przykładowa, może ulec zmianie.

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

