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CENA OBEJMUJE

transport do/z ośrodka autokarem turystycznym z licencją, zezwoleniem
i aktualnymi badaniami technicznymi, zakwaterowanie - 11 noclegów,
wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy prowiant na
drogę powrotną, opiekę wychowawców, instruktorów, ratownika, doraźną
miejscową opiekę medyczną (na telefon), ubezpieczenie nnW na 5 000 pln,
realizację wybranego programu rekreacyjno – sportowego.
CENA NIE OBEJMUJE

opłaty za jednodniowy spływ kajakowy 70 zł/ os. – płatne w momencie rezerwacji.
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Wskazane jest zabranie kremów z filtrem ochronnym, nakrycia głowy,
okularów przeciwsłonecznych, a także małego plecaka jako bagażu
podręcznego podczas wycieczek.
na obóz survivalowy wskazane jest zabranie: małego plecaka, śpiwora,
karimaty, ciepłego swetra lub polaru, dresu sportowego, kurtki
przeciwdeszczowej, butów turystycznych, latarki z zapasem baterii
(mile widziane: odzież moro, busole, instrumenty muzyczne, aparaty
fotograficzne); Wymagane jest zabranie legitymacji szkolnej i obuwia
domowego, kieszonkowe dzieci (na własne potrzeby) można zdeponować
u wychowawcy po przyjeździe do ośrodka. jeżeli dziecko przyjmuje
leki na stałe lub tymczasowo, prosimy o zaopatrzenie uczestnika w ten
lek, a sposób dawkowania prosimy przekazać pisemnie wychowawcy
na miejscu zbiórki. adres i numer telefonu do ośrodka rozdawane
będą przy autokarze w dniu wyjazdu. podane dni są dniami wyjazdu
i powrotu. ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny
uczestników program może ulec zmianie. Wszystkie zajęcia odbywać się będą
z zastosowaniem wszelkich niezbędnych elementów zapewniających
bezpieczeństwo. możliwość zakupu mundurów wojskowych z demobilu
- od 50 zł (komplet bluza + spodnie) oraz akcesoriów militarnych
i survivalowych. na obozie survivalowym od każdego uczestnika
pierwszego dnia pobytu pobierana jest kaucja w wysokości 30 zł na
pokrycie ewentualnych strat spowodowanych przez niego w sprzęcie lub
w wyposażeniu ośrodka. jeśli takich strat nie będzie - kaucję w całości
oddamy w dniu wyjazdu.
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KĄtY RYBACKIE to znane i atrakcyjne miejsce wypoczynku. niepowtarzalny
urok tej miejscowości polega na tajemniczej harmonii, którą wytworzyła
natura. harmonii ziemi i wody, lasu i odkrytej przestrzeni przesyconej
jodem, wonnościami roślin i żywicznych drzew. tu zagnieździł się na stałe
kormoran i czapla siwa. dogodne położenie pomiędzy sztutowem, a Krynicą
morską sprzyja szerszemu poznaniu uroków mierzei Wiślanej. jeżeli szukacie
nadmorskiej miejscowości gdzie moglibyście odpocząć to właśnie tu...
ZAKWAtERoWAnIE: ośrodek Wypoczynkowy „EdEn” – usytuowany
jest nad zalewem Wiślanym. dysponuje pokojami 3 osobowymi oraz
pokojami typu studio (2 + 3), (3 + 3). W każdym pokoju znajdują się
pojedyncze tapczany, stolik, krzesła, łazienka, balkon, tV sat, radio. do
dyspozycji uczestników: jadalnia, boiska sportowe, tenis stołowy, plac zabaw
dla dzieci, wypożyczalnia rowerów oraz miejsce na ognisko.
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja.
Śniadania i kolacje w formie bufetu. pierwszy posiłek – kolacja, ostatni
posiłek – obiad. suchy prowiant na drogę powrotną.
RAMoWY PRoGRAM PoBYtu:
dzień 1: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd do oW „eden” w Kątach
rybackich, zakwaterowanie, kolacja.
dzień 2 – 11: realizacja programu:
AKtYWnE LAto Pod GWIAZdAMI, m.in.: wycieczka do GdAŃSKA; rejs
GALEonEM – żaglowcem na WEStERPLAttE; wycieczka do MALBoRKA;
piesza wycieczka do REZERWAtu; letnie KIno Pod GWIAZdAMI; zajęcia
rekreacyjne w lesie, na plaży i na terenie ośrodka (marsz na orientację,
minitriathlon, zabawy i gry ruchowe); piesza WYCIECZKA do ujścia Wisły;
dyskoteki pod gwiazdami; ogniska pod gwiazdami; konkursy i zabawy
pod gwiazdami; PLAŻoWAnIE, kąpiele morskie i słoneczne pod opieką
ratownika i wychowawców.
oBóZ SuRVIVALoWo - MILItARnY „WYSPA RoBInSonA”, min: SuRVIVAL
nA LĄdZIE: nauka podstawowych zasad przetrwania na „bezludnej wyspie”;
SuRVIVAL nA WodZIE: budowa tratw, przeprawy na dętkach, nauka
alfabetu morse’a, pokaz ratownictwa wodnego i sposobów ewakuacji;
WĘdRóWKI RoZBItKA: wyznaczanie kierunku północnego, posługiwanie
się busolą, gry na orientację, nocne podchody, budowa mostu linowego.

„tajemnicza misja”: poszukiwania skrzyń z niezbędnymi narzędziami,
skrawkami map i wskazówkami wykorzystywanymi w dalszych zajęciach;
SAMoRAtoWAnIE: sfabularyzowane szkolenie z i pomocy; StRZELECtWo:
ćwiczenie umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem krótkiej i długiej broni
pneumatycznej; „Militarna Wyspa”: pokaz wyposażenia wojskowego
i survivalowego współczesnych armii, przymierzanie umundurowania,
musztra i zaprawy poranne, techniki poruszania się w terenie skażonym,
„desant na plaży” (wodna zabawa militarna), „Bieg Komandosa”
połączony z wykonywaniem militarnych zadań. „tajemnicza Wyprawa”:
dwudniowa zabawa pieszo – rowerowa z noclegiem pod pałatkami
w lesie (na bindudze) nad zalewem Wiślanym; SPoRt: siatkówka plażowa,
piłka nożna plażowa, koszykówka, tenis stołowy, bilard, wycieczki piesze
i rowerowe. Projekcje filmów (w salce kinowej i plenerze), dyskoteki,
ogniska i kąpiele w morzu (pod opieką ratownika wodnego).
dzień 12: wykwaterowanie po śniadaniu, „pożegnanie z morzem“, obiad.
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną.
dzień 13: przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach rannych.
fAKuLtAtYWnIE - AKtYWnE LAto Pod GWIAZdAMI:
SPŁYW KAJAKoWY – dodatkowo płatny 70 zł/ os.
spływ kajakowy Wisłą Królewiecką ze sztutowa. organizator zapewnia:
profesjonalny sprzęt, zabezpieczenie instruktorów i ratownika Wopr,
ubezpieczenie. na zakończenie spływu uczestnicy otrzymają pamiątkowe
zdjęcia ze spływu.

