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PROGRAM dla wszystkich
Dla uczestników wszystkich grup zrealizujemy dwie wycieczki wolnobież-
ną kolejką turystyczną lub autokarem: jedną do starej pracowni garncar-
skiej w Łążku Garncarskim, drugą na Porytowe Wzgórze, do Momot i 
Szklarni. Dla zainteresowanych historią przygotujemy wycieczkę auto-
karową (do wyboru): Zamość, Kazimierz Dolny, Łańcut, Sandomierz, 
Lublin. Na aktywnych czekają zajęcia sportowe: tenis stołowy, ziemny, 
badminton, siatkówka plażowa, wycieczki piesze i rowerowe, ogniska, pod-
chody, questingi, gry i zabawy, olimpiady sportowe, dyskoteki, wieczorki 
integracyjne i tematyczne, karaoke. W Parku Rekreacji Zoom Natury w 
centrum edukacji aktywnej można będzie poznać świat przyrody poprzez 
aktywne doświadczanie i eksperymentowanie. Znajduje się tam również 
jeden z najatrakcyjniejszych parków linowych o wysokim poziomie bezpie-
czeństwa, plac energii z fontannami, trasy rowerowe i spacerowe, siłownia 
zewnętrzna tajemniczy exit room, Park Wodny i Park Kreatywny. Piasz-
czysta plaża nad Zalewem Janowskim zachęca do plażowania i kąpieli. 
Kompleks Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich możecie podziwiać 
w trakcie wycieczek pieszych, rowerowych, wypraw samochodami tere-
nowymi, spływów kajakowych i jazd konnych. W pobliżu ośrodka znajduje 
się teren do zajęć paintball, Ośrodek Jeździecki Karino, Ośrodek Edukacji 
Przyrodniczej. Oprócz powyższych atrakcji każda grupa odrębnie realizuje 
swój specjalistyczny program obozu lub kolonii.

Krav Maga (12- 14, 15-18 lat)
Krav Maga – izraelski system samoobrony, walki wręcz. Kładzie nacisk na szybkość, 
wytrzymałość, siłę, dostosowanie form obrony do ataku, koordynację ruchów, lecz 
najważniejsza jest technika. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów Podkar-
packiej Szkoły KRAV MAGI – Andrzeja Płazy 2 h dziennie. Uczestnicy poznają pod-
stawowe zasady – przewidywanie zagrożeń, unikanie ich, działanie w stresie. Każdy 
uczestnik otrzyma dyplom ukończenia Letniej Szkoły Krav Magi.

Jazda konna (12-18 lat)
Kurs to 10 godz. lekcyjnych nauki jazdy konnej na ujeżdżalni lub w terenie/tylko dla 
osób zaawansowanych, pod nadzorem instruktorów. Nauka jazdy konnej obejmuje: 
siodłanie koni, dla początkujących jazdę na lonży, stęp, kłus. Dla chętnych zajęcia w 
stajni: czyszczenie i karmienie koni oraz przygotowanie sprzętu. Rodzaj zajęć i ćwi-
czeń ustalają instruktorzy po rozpoznaniu umiejętności jeździeckich uczestników 
obozu. Na zakończenie turnusu wszyscy otrzymują certyfikat. Uczestnicy powinni 
posiadać toczek, odpowiednie obuwie i spodnie sportowe.

Pływacki, aqua aerobic (7-12 lat, 13-18 lat)
Zajęcia będa ralizowane na krytej pływalni „Otylia” (2x45 min). Jest to nowocze-
sny obiekt sportowy o długości 25 m z sześcioma torami o parametrach olimpij-
skich z torem wypłyconym o głębokości 0,9 m przeznaczonym do nauki pływa-
nia. Pływalnia posiada zjeżdżalnie, spa, bicze wodne, jacuzzi i saune Uczestnicy 
będą się uczyć pod opieką instruktora różnych stylów pływania. AQUA Aerobic 
to ćwiczenia wykonywane w wodzie nazywane czasami gimnastyką wodną, 
będące połączeniem aerobicu i nauki pływania. Tę formę aktywności może 
uprawiać każdy niezależnie od wieku, nawet osoby nie umiejące pływać. Każdy 
uczestnik otrzyma czepek AQUA SPEED typu SHARK oraz dyplom.

Paintball- Survival (14-18 lat)
Ziemia – podczas obozu każdy uczestnik będzie miał do wykorzystania 800 
kulek, otrzyma sprzęt oraz odzież ochronną, przejdzie fachowe szkolenie z ob-
sługi broni paintballowej, śrutowej, kilku rodzajów łuków, technik maskowania 
w warunkach terenowych. Zdobywanie twierdzy wroga, ochrona prezydenta, 
zdobywanie flagi przeciwnika, gra terenowa Medicus oraz terenowa zagadka 
kryminalna, rozgrywki na polu paintballwoym, zasady: budowy schronień z 
wykorzystaniem posiadanego sprzętu oraz naturalnego ukształtowania te-
renu, zasady pozyskiwania wody, jej transportu i uzdatniania, rozpoznawania 
dzikich roślin jadalnych i leczniczych, terenoznawstwa, posługiwania się mapą 
i kompasem oraz udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Ogień – Do-
wiesz się jak i gdzie najlepiej rozpalić ognisko. Woda – szkolenie z technik prze-
prawowych – przeprawy w ubraniu przez rzeki, grzęzawiska, bagna różnymi 
technikami pod nadzorem ratowników i instruktorów. Powietrze – zajęcia w 
Parku Linowym (minimalny wzrost uczestnika 140 cm, minimalna waga 50 kg). 
Trasa niebieska – 15 przeszkód na wysokości 4-8 m, Trasa czerwona – 16 prze-
szkód,trudna na wysokości 6-10 m. Diabelskie wahadło – gigantyczna huśtaw-
ka o wysokości 17 m. Lot nad zalewem – zjazd tyrolski z wieży o długości 22 m 
nad plażą i częścią zalewu, skok z wieży – pionowy skok w dół z progresywnym 
systemem hamowania. Końcowym etapem szkolenia będą podchody nocne i 
wyprawa samochodem terenowym off-road.

Rowerowo- kajakowy (14-18 lat)
Wycieczki rowerowe są organizowane w grupach 10-13-os z instruktorem, 
na rowerach zakupionych przez biuro. Uczestnicy mogą przywieźdź swo-
je rowery które do transportu musza być złożone. Trasy rowerowe będą 
dostosowywane do możliwości fizycznych uczestników. Wiodą przez ma-
lownicze tereny lasów janowskich .Pozwolą poznać florę i faunę terenu 
dzięki znakomicie przygotowanym ścieżkom przyrodniczym. Trzy spływy 
kajakowe po rzekach Roztocza i Zalewie Janowskim z instruktorami spraw-
dzą i udoskonalą umiejętności wioślarskie. Malownicze tereny, przez ,któ-
re popłyniecie zostawią niezapomniane wrażenia. Na zakończenie turnusu 
zawody kolarstwa terenowego z nagrodami.
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ŚWIADCZENIA W CENIE
• przejazd • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja programu wg opcji • 
opieka pedagogiczna • instruktorzy • opieka ratownika • opieka medyczna 
• ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 15 000 zł) • składka na TFG - 0 zł.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdu z poszczególnych miast, opłat za 
wycieczki fakultatywne, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,5%-3% war-
tości imprezy, obligatoryjnej kaucji 50 zł, kosztu biletów wstępu ok. 15 zł.

Terminy
Ceny w PLN 

od osoby
za turnus

ROWEROWO  
- KAJAKOWY, 
KRAV MAGA

JAZDA KONNA
PŁYWACKI  

- AQUA 
AEROBIC

PAINTBALL 
-SURVIVAL MOTOCROSS

CENA CENA CENA CENA

1 24.06-04.07 1549 1599 1749 1899
2 05.07-15.07 1549 1599 1749 1899
3 16.07-26.07 1549 1599 1749 1899
4 27.07-06.08 1549 1599 1749 1899
5 07.08-17.08 1549 1599 1749 1899
6 18.08-28.08 1549 1599 1749 1899

+ obowiązkowo ok. 15 zł na wstępy - płatne na miejscu
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Obóz motocrossowy (7-12 lat)
W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych (20 h treningów) pod okiem instruk-
tora z Klubu Motorowego Cross w Lublinie sprawdzisz swoje predyspozycje, 
możliwości fizyczne i odwagę. Od uczestników wymagana jest umiejętność jazdy 
na rowerze. Zapewniamy motocykle o pojemności silnika 90 cm3 oraz 110 cm3, 
obuwie, ochraniacze łokci, kolan, klatki piersiowej, rękawiczki, gogle, kask. Szkolenie 
obejmuje: podstawową obsługę motocykla, ruszanie z miejsca i zatrzymywanie się, 
poznanie trasy przejazdu, samodzielną jazdę, doskonalenie prawidłowej techniki jaz-
dy. W trakcie obozu dwa wyjazdy na profesjonalny tor motocrossowy w Lublinie 
lub Żółkiewce. Uczestnicy obozu motocrossowego muszą posiadać pisemną zgodę 
rodziców na udział w zajęciach.

PROGRAM FAKULTATYWNY
Jednodniowa wycieczka do Lwowa (wymagany paszport, min. 12 os chętnych) 
+180 zł/os. Wyprawa samochodami terenowymi typu off-road + ok. 30 zł. Zwie-
dzanie Zoom Natury + ok. 28 zł, exit room (od 12 lat) – ok. 15 zł. Park linowy – od 
10- 38 zł. Basen 10 z/h, Kręgielnia 10 zł.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy położony w lesie nad zalewem. Ośrodek posiada Wi-Fi, 
stołówkę, sale do zajęć, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci, stoły do tenisa, kort 
tenisowy, wypożyczalnię rowerów, boisko do siatkówki plażowej, saunę, jacuzzi. Jest 
ogrodzony i dozorowany. Obok ośrodka znajduje się strzeżone kąpielisko z piaszczystą 
plażą, profesjonalny park linowy z trasami o różnym stopniu trudności.
PAWILON dla: obozu nauki pływania i aquaaerobic, motocrossu. Pokoje 3, 4, 5-o-
sobowe z łazienkami. DOMKI dla: krav maga, jazda konna, rowerowo-kajakowy, pa-
intball, paintball i survival. Domki drewniane 6 os. typu Krokus lub Narol. Domki Krokus 
posiadają pokój 6 os i łazienkę .Domki NAROL posiadają pokoj 1, 2, 3-os i łazienkę.  

WYŻYWIENIE
3 posiłki+ podwieczorek. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek – 
śniadanie w dniu wyjazdu+ prowiant na drogę dla podróży trwającej ponad 5 godz. 

TRANSPORT
Autokar. Wyjazdy z miast: Gdańsk +200 zł, Bydgoszcz +180 zł, Toruń +180 zł, 
Włocławek +150 zł, Poznań +180 zł, Konin +150 zł, Wrocław +180 zł, Opole 
+180 zł, Katowice +150 zł, Kraków +130 zł, Tarnów +100 zł, Rzeszów +80 zł, Łódź 
+130 zł, Piotrków Tryb. +100 zł, Radom +80 zł, Warszawa +130 zł, Puławy +50 
zł, Lublin +50 zł. Godziny i miejsca zbiórek na www. Planowany przyjazd do 
ośrodka ok. godz. 17.00. Planowany wyjazd z ośrodka w godz. 09.00-10.00. 
Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej niż o godz. 16.00, wyjazd nie później 
niż o godz. 09.30.

UWAGI
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 a kończy o 10.00. Przy zakwaterowaniu 
pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu, o ile 
nie zostaną wyrządzone szkody. 


