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Tatry - MAŁE CICHE k/Zakopanego

OPISY ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH I WYCIECZEK
PAINTBALL 3 BLOKI ZAJĘĆ Zajęcia wspólnie przygotowane z instruktorami 
„PaintMe” odbywają się w Zakopanem, Bukowinie Tatrzańskiej oraz na Guba-
łówce. Pierwszy blok odbędzie się na polu  o charakterze speedballowym. Te-
ren  niewielki, idealny aby każdy z uczestników mógł przyzwyczaić się do broni. 
Nasi instruktorzy wytłumaczą zasady wychyleń,  komunikacji, oraz pozycji  tak-
tycznych poszczególnych graczy. Drugi Blok: przeniesiemy się na zdecydowa-
nie większy teren,  na którym uczestnicy będą mogli wykorzystywać różnego 
rodzaju kryjówki i barykady. Uczestnicy zapoznają się z zasadami gier leśnych.  
Scenariusze typu: „obrona wzgórza”, „przeprowadzenie Vipa” oraz standardo-
we:”Capture the Flag” „Team Death Match”. Trzeci blok: dziki las, w którym 
liczy się kreatywność uczestników. Teren w którym każdy z uczestników bę-
dzie mógł wykorzystać wcześniej nabyte umiejętności. Użytkownicy będą mieli 
okazję wcielić się w terrorystów oraz anty- terrorystów i zagrać w scenariusze 
z fabułą które zmieniać się będą w zależności od zwycięzców poszczególnych 
rund. Do tego zawody speedballowe  3 vs 3, zawody 1 vs  1. Macie do dyspo-
zycji 600 kulek w cenie, zabezpieczony sprzęt, maskę oraz ubranie ochronne, 
otrzymacie pamiątkowe dyplomy oraz kupony rabatowe do wykorzystania w 
sklepie paintballowym. Jeśli wystrzelacie limit kulek można dokupić dodatkowe 
pakiety: 100/15zł lub 500/60zł. 
OFF-ROAD, TYROLKA, STRZELANIE  Wyprawa samochodem terenowym 
4x4 po bezdrożach okolic Małego Cichego połączona niesamowitym zjaz-
dem na tyrolce leśnej oraz strzelaniem z łuków i wiatrówek oraz ogniskiem.
AMBITNE WYCIECZKI GÓRSKIE  Proponujemy dwie ambitniejsze całodzien-
ne wycieczki górskie z przewodnikiem tatrzańskim niż tradycyjne obozowe 
łażenie doliną Kościeliską lub do Morskiego Oka. Przewodnik zaprowadzi 
was w rejon Hali Gąsienicowej z wejściem na któryś ze szczytów w tym re-
jonie, np. Mały Kościelec, Kasprowy Wierch lub przełęcz Hyżne. Druga tura 
to będzie wypad w Tatry Zachodnie w rejon szczytów okalających Dolinę 
Chochołowską  lub też wypad na Giewont i Czerwone Wierchy. Wszystko 
zależy od pogody, kondycji, przygotowania i chęci uczestników. Prócz tego 
czekają was krótsze wycieczki „kondycyjne” np. na Tarasówkę, Gęsią Szyję, 
Upłaz, Błociska do Gliczarowa.
PAINTBALL 5 BLOKÓW ZAJĘĆ Zajęcia są wspólnie przygotowane z instruk-
torami „PaintMe” i odbywają się w Zakopanem, Bukowinie Tatrzańskiej, na 
Gubałówce oraz w lasach okolic Małego Cichego. Pierwszy blok odbędzie się 
na polu  o charakterze speedballowym. Teren  niewielki, idealny aby każdy z 
uczestników mógł przyzwyczaić się do broni. Nasi instruktorzy wytłumaczą 
zasady wychyleń,  komunikacji, oraz pozycji  taktycznych poszczególnych gra-
czy. Drugi Blok: przeniesiemy się na zdecydowanie większy teren,  na którym 
uczestnicy będą mogli wykorzystywać różnego rodzaju kryjówki i barykady. 

Uczestnicy zapoznają się z zasadami gier leśnych. Scenariusze typu:  „obrona 
wzgórza”, „przeprowadzenie Vipa”  oraz standardowe :”Capture the Flag” 
„Team Death Match”. Trzeci i czwarty blok: dziki las, w którym liczy się kre-
atywność uczestników . Teren w którym każdy z uczestników będzie mógł 
wykorzystać wcześniej nabyte umiejętności.  Użytkownicy będą mieli okazję 
wcielić się w terrorystów oraz anty- terrorystów i zagrać w scenariusze z fabu-
łą które zmieniać się będą w zależności od zwycięzców poszczególnych rund. 
Piąty blok to dzień turniejowy: zawody speedballowe 3 vs 3, zawody 1 vs  1. 
Macie do dyspozycji 1000 kulek w cenie, zabezpieczony sprzęt, maskę oraz 
ubranie ochronne, otrzymacie pamiątkowe dyplomy oraz kupony rabatowe do 
wykorzystania w sklepie paintballowym. Jeśli wystrzelacie limit kulek można 
dokupić dodatkowe pakiety: 100/15zł lub 500/60zł. 
ENERGYLANDIA największy Park rozrywki w Polsce www.energylandia.pl   
Wycieczka całodzienna z biletem wstępu na wszystko: 70 atrakcji w 4 stre-
fach dla każdej grupy wiekowej : Bajkolandia, Familijna, Ekstremalna, Wod-
na – 3 baseny z podgrzewana wodą. Na miejscu 11 Roller Coasterów, 40 
urządzeń rozrywkowych, 20 interaktywnych gier i zabaw,  kino 7D Pyramid 
Illusion, Extreme Show, koncerty gwiazd. NOWOŚĆ: Hyperion Roller Co-
aster – 142 km/h, wysokość 77 m.  
SŁOWACJA Z AQUACITY i JASKINIĄ  wycieczka autokarowa w Słowackie Tatry 
Wysokie. W programie: Jaskinia Bielańska w Tatrzańskiej Kotlinie – o długości 
3018 m – zwiedzanie, spacer po Popradzie, wejście do Aquacity w Popradzie 
– jednego z największych aquaparków na Słowacji: łącznie znajduje się tu kil-
kanaście basenów różnego rodzaju – termalnych, krytych i odkrytych, spor-
towych, relaksacyjnych. Do tego plaża, boiska sportowe, 6 zjeżdżalni, place 
zabaw i ponad 350 wodnych atrakcji jak gejzery, hydromasaże czy dysze. 
PARK LINOWY I ŚCIANKA WSPINACZKOWA NA GUBAŁÓWCE  wysokościowy 
tor linowy składający się z 18 stanowisk: różnego rodzaju mosty, kładki, belki, 
huśtawki, siatki, zjazdy tyrolskie w tym  ekstremalnie szybką 50 metrową ty-
rolką  z  hamulcem, zakończoną lądowaniem w potężnej „wannie” z trocinami 
– pokonanie parku oraz dodatkowo ścianka wspinaczkowa. Zajęcia odbywają 
się pod opieką profesjonalnych, doświadczonych instruktorów. 
WYCIECZKA PIESZA do Tatrzańskiego Parku Narodowego: do Morskiego 
Oka przez Bukowinę Tatrzańską lub do Doliny Kościeliskiej lub na Halę Gąsie-
nicową –  w zależności od warunków pogodowych i kondycji uczestników. 
ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO Wielka Krokiew, Stary Cmentarz, spacer po Kru-
pówkach. GUBAŁÓWKA wjazd kolejką linowo-terenową i zjazd wyciągiem z Bu-
torowego Wierchu.  WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY  np. Wiktorówki, Polana 
Rusinowa, Tarasówka – najlepszy widok na Tatry, Błociska, Gliczarów Górny. 
KLUB GÓRALSKI  zapoznanie się z folklorem podhalańskim , „Na góralską 
nutę” - góralskie tańce i muzyka, poznawanie wyrobu oscypków, góralski 
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wiek  
uczestników
10-18 lat 
13-18 lat

czas  
trwania
10/12  

dni

! do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł

TATRY ADVENTURE CAMP 13-18 LAT TATRY PAINTBALL CAMP 13-18 LAT
TATRZAŃSKA MOC ENERGII  

10-13 I 14-18 LAT

MALARSKA MOC ENERGII  

10-13 I 14-18 LAT

- PAINTBALL 3 BLOKI ZAJĘĆ
- OFF-ROAD, TYROLKA, STRZELANIE  
- ORIENTEERING W TERENIE GÓR-
SKIM  
- SURVIVAL I PIERWSZA POMOC   
- AQUA & FUN  
- AMBITNE WYCIECZKI GÓRSKIE  
- SPARTAKIADA SPORTOWA  
- WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY
- ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO
- GUBAŁÓWKA

- PAINTBALL 5 BLOKÓW ZAJĘĆ
- ORIENTEERING W TERENIE GÓR-
SKIM  
- SURVIVAL I PIERWSZA POMOC   
- AQUA & FUN  
- SPARTAKIADA SPORTOWA
- WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY
- ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO
- GUBAŁÓWKA 

- ENERGYLANDIA
- SŁOWACJA Z AQUACITY i JASKINIĄ
- PARK LINOWY I ŚCIANKA WSPI-
NACZKOWA NA GUBAŁÓWCE
- WYCIECZKA PIESZA DO TPN
- ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO
- GUBAŁÓWKA
- WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY
- KLUB GÓRALSKI  
- FUN
- SPARTAKIADA SPORTOWA  

- ENERGYLANDIA
- PLENER MALARSKI
- PARK LINOWY I ŚCIANKA WSPI-
NACZKOWA NA GUBAŁÓWCE
- WYCIECZKA PIESZA DO TPN
- ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO
- GUBAŁÓWKA
- WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY
- KLUB GÓRALSKI  
- FUN
- SPARTAKIADA SPORTOWA  
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Terminy
Ceny w PLN Obiekt Ilość 

dni

TATRZAŃSKA MOC ENERGII PLENER MALARSKI ADVENTURE CAMP PAINTBALL CAMP
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23.06-02.07 Anna Maria 10 1145 1195 1245 - - - - - - - - -

03.07-14.07 Anna Maria 12 1345 1395 1445 - - - 1495 1545 1595 1445 1495 1545

15.07-26.07 Tarasówka 12 1345 1395 1445 1445 1495 1545 1495 1545 1595 1445 1495 1545

27.07-07.08 Tarasówka 12 1345 1395 1445 - - - 1495 1545 1595 1445 1495 1545

08.08-19.08 Tarasówka 12 1295 1345 1395 - - - 1445 1495 1545 1395 1445 1495

20.08-31.08 Tarasówka 12 1245 1295 1345 - - - 1395 1445 1495 1245 1395 1445
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TATRY PAINTBALL CAMP | TATRY ADVENTURE CAMP
chrzest, zapoznanie się ze strojem podhalańskim połączone z sesją fotogra-
ficzną, przysmaki górskie, pasowanie na górala / góralkę, 
FUN  Dyskoteki, ognisko z konkursem „śpiewać każdy może”, zabawy i kon-
kursy z nagrodami: piżama party, konkurs fryzur i makijażu. 
SPARTAKIADA SPORTOWA  turniej piłki siatkowej, turniej piłki nożnej, tur-
niej badmintona, wielobój sprawnościowy, bieg 60 m pod górę, turniej gry 
w ping-ponga turniej skoków na skakance.
ORIENTEERING W TERENIE GÓRSKIM  Tutaj sprawdzicie swoje umiejętno-
ści w zakresie orientacji w terenie, posługiwania się kompasem oraz odczy-
tywania map. Nauczycie się zasad poruszania i planowania wycieczek w te-
renie górskim. W tym celu przejdziecie specjalne szkolenie oraz weźmiecie 
udział w dziennych i nocnych marszach na orientację.
SURVIVAL I PIERWSZA POMOC   Jak przetrwać w górach, w jaki sposób 
znaleźć pożywienie, zbudować obóz, rozpalić ognisko, przygotować posiłek 
- to wszystko dowiecie się w tym bloku programowym. Ponad to poznacie 
podstawowe techniki ratownicze stosowane w górach, sygnalizację wypad-
ku, sposoby transportu poszkodowanego. Nie zabraknie budowy szałasu, 
który ochroni przed warunkami atmosferycznymi oraz dziką zwierzyną.
AQUA  Aquapark Zakopane - pobyt 2,5 godzinny w kompleksie na Antałów-
ce wyposażonym w basen rekreacyjny, basen pływacko-rekreacyjny, 4 zjeż-
dżalnie rurowe, 6 jacuzzi, dzika rzeka, brodzik dziecięcy. 
PLENER MALARSKI Plener prowadzony przez doświadczoną artystkę - pla-
styczkę prowadzącą na co dzień zajęcia malarskie z dziećmi i młodzieżą. Oprócz 
dużej dawki nowych artystycznych wrażeń będzie dużo zabawy. Warsztaty to 
ok. 8 zajęć plastycznych po 2-3 godz. i obejmują: zajęcia plastyczne w plenerze 
lub w budynku, obserwowanie natury i szkicowanie ołówkiem, cienkopisem, 
malowanie pejzażu górskiego farbami akwarelowymi, malowanie obrazów - 
panoramy gór, potoku górskiego farbami akrylowymi na płótnie, szkicowanie 
architektury góralskiej, warsztaty rysowania portretu, warsztaty rysowania  
pastelami olejnymi wybranego motywu, konkurs plastyczny, wernisaż prac 
plastycznych z nagrodami, techniki: ołówek, cienkopis, akwarela, akryl, pastele 
olejne, dyplomy pamiątkowe. Materiały potrzebne do zajęć (przywożą uczest-
nicy): szkicownik A-4 ze sztywną podkładką do rysowania, ołówki 2B, cienkopis 
czarny, pastele olejne, farby akwarelowe, paleta, słoiczek na wodę, podkładka 
do siedzenia, farby akrylowe.

PROGRAM FAKULTATYWNY
SŁOWACJA Z AQUACITY i JASKINIĄ (dla obozów Adventure, Paintball, Ple-
ner Malarski) Cena: 80 zł + 25 Euro na wstępy (dla posiadaczy paszportów 
lub dowodów osobistych).  ENERGYLANDIA (dla obozów Adventure, Paint-
ball)  - największy Park rozrywki w Polsce. Cena 120 zł. RAFTING: kilku-
godzinna wyprawa na spływ pontonami wzdłuż przełomu Dunajca ze Sro-
mowców do Szczawnicy. Nie siedzimy biernie na drewnianej ławeczce lecz 
aktywnie bierzemy udział w spływie, decydując o najważniejszych aspek-
tach tej nietypowej podróży. Każdy uczestnik spływu wyposażony jest w ka-
mizelkę asekuracyjną, kask oraz wiosło. Podczas spływu na każdym ponto-
nie płynie ratownik lub instruktor kajakarstwa, który steruje pontonem oraz 
dba o bezpieczeństwo uczestników spływu. Cena 120 zł. 
ZORBING: niepowtarzalna przygoda w dwuosobowej kuli o średnicy 3 me-
trów, toczącej się po zboczu w dużą prędkością - to potężna dawka adrena-
liny i wrażenia nie do opisania. Uczestnicy będą wchodzić do kuli wykonanej 
z dwóch powłok wytrzymałego, gumowego materiału, po czym zostaną 
przypięci pasami, tak aby atrakcja była zupełnie bezpieczna. Zabawa polega 
na staczaniu się z 45-metrowego zbocza w zorbie, która wyposażona jest w 
specjalny system hamowania linami. A wszystko to z pięknym widokiem na 
panoramę Tatr. Cena 35 zł (płatne tylko na miejscu).

UWAGI
Należy ze sobą zabrać: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, wygodne obuwie 
do pieszych wycieczek, mały plecak, kurtkę ortalionową, nakrycie głowy od 
słońca, okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy i ręcznik kąpielowy. Przy 
zagranicznych wycieczkach wymagany jest ważny paszport lub dowód. Fa-
kultety odbywają się przy min. 15 uczestnikach. Aktualne godziny zbiórek i 
wyjazdów dostępne na 7 dni przed wyjazdem. Osoby korzystające z antenki 
PKP obowiązkowo muszą posiadać ważną legitymację szkolną.

ŚWIADCZENIA W CENIE
• przejazd wg opcji • zakwaterowanie • wyżywienie + suchy prowiant 
na drogę powrotną • realizacja programu • opieka pedagogiczna (kie-
rownik i wychowawcy 1 na 15 uczestników) • opieka medyczna • ubez-
pieczenie Signal Iduna (NNW 5000 zł) • podatek VAT • składkę na TFG.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do transportu z poszczególnych miast, 
opłat za profile i wycieczki fakultatywne, obligatoryjnej opłaty 25 Euro 
na wstępy płatnej na miejscu (dotyczy Tatrzańska Moc Energii), ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji + 2,5 % ceny imprezy. 

ZAKWATEROWANIE
Willa „TARASÓWKA” www.tarasowka.pl  - budynek w stylu zakopiańskim, po-
koje 3, 4, 5 osobowe z łazienkami i TV. Na miejscu jadalnia, świetlica ze sprzętem 
grającym, sala aktywnego wypoczynku, tenis stołowy, plac zabaw, duży ogród oraz 
boisko sportowe, szałas ogniskowy, bezpłatne WIFI. Zakwaterowanie w terminach: 
15.07-26.07; 27.07-07.08; 08.08-19.08; 20.08-31.08.
Dom Wczasowy „ANNA MARIA” www.dwannamaria.pl  - budynek w stylu za-
kopiańskim, pokoje 3, 4, 5 osobowe z łazienkami i TV. Na miejscu jadalnia, świetlica 
ze sprzętem grającym, sala z tenisem stołowym, bilard, dart’s, sauna, plac zabaw, 
duży ogród oraz boisko sportowe, szałas z grillem, bezpłatne WIFI. Zakwaterowanie 
w terminach: 23.06-02.07; 03.07-14.07.

WYŻYWIENIE
trzy posiłki dziennie  + podwieczorek w stołówce na miejscu (śniadania i kola-
cje w formie bufetu szwedzkiego, doskonała domowa kuchnia do syta). 

TRANSPORT
Autokar lub bus – wyjazdy bez dopłat z miast: Łódź, Piotrków Tryb., Częstocho-
wa, Katowice, Kraków. Z pozostałych miast przejazd realizowany przy min. 4 os. 
autokarem, busem, Flix Busem, samochodem lub PKP – miejsca rezerwowane:  z 
Warszawy + 100 zł,  Kielc + 100 zł, Radomia + 100 zł, Lublina + 100 zł, Gliwic + 40 zł, 
Knurowa + 40 zł, Wrocławia + 100 zł, Poznania + 100 zł, Opola  + 100 zł,  Gdyni + 190 
zł, Gdańska + 190 zł, Szczecina + 250 zł, Torunia + 190 zł, Bydgoszczy + 190 zł, Białe-
gostoku + 190 zł. Dojazd własny – zniżka 70 zł. Rozkład jazdy na stronie www. 


