BURZENIN

7

dni

7-15

lat

Zimowy Obóz dla Aktywnych 7-15 lat

SUPER ZIMOWA PRZYGODA!
Burzenin - niewielka miejscowość turystyczna położona w Polsce centralnej.
Atrakcyjne położenie na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty
i Widawki pozwala na delektowanie się niepowtarzalnymi krajobrazami
i wspaniałym klimatem, co przyciąga miłośników aktywnego wypoczynku.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy „Sportowa Osada” położony jest na atrakcyjnym,
bardzo dużym, monitorowanym, oświetlonym i ogrodzonym terenie.
Do dyspozycji uczestników pokoje 3-osobowe z łazienkami oraz pokoje
przechodnie (2+3) z łazienkami. Na terenie obiektu znajduje się jadalnia, sala
dyskotekowa, sala TV, sala gimnastyczna, świetlica i kawiarenka oraz drewniany
plac zabaw ze zjazdem linowym, grill, miejsce na organizację ogniska, strzelnica
pneumatyczna, pole i strzelnica do paintballa, tor quadowy, tor przeszkód, tor
łuczniczy.

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie i podwieczorek. Wszystkie turnusy rozpoczynają się i kończą
obiadem.

TRANSPORT
Autokar z Katowic, Krakowa (w zależności od terminu ferii) do Burzenina. Z Łodzi,
Warszawy i Wrocławia bus do Burzenina. Inne miejscowości za dopłatą (str. 2).

PROGRAM
ź ŚNIEŻNE QUADY (indywidualna przejażdżka ok. 10 min) – przejażdżka na
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specjalnym torze przygotowanym na terenie ośrodka. Przed rozpoczęciem jazdy
krótkie szkolenie dotyczące bezpiecznego prowadzenia quada oraz techniki
jazdy. Sprzęt dostosowany jest do wieku uczestników.
PAINTBALL – rozgrywka na terenie leśnym pod okiem instruktorów, uczestnicy
otrzymują mundur, maskę oraz marker (100 kulek/os.). Gra poprzedzona będzie
szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa.
TRENING STRZELECKI – zajęcia na strzelnicy pneumatycznej oraz na torze
łuczniczym pod okiem instruktorów.
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE – cykl zabaw i konkurencji integrujących uczestników
(m.in. grupowe chodzenie w nartach, skrzynkowa przechadzka itp.).
ROZGRYWKI SPORTOWE – zajęcia sportowe na sali gimnastycznej.
WYCIECZKA do Bełchatowa. Zwiedzanie wystawy PGE Giganty Mocy oraz
2-godzinny pobyt na basenie w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie.
STREFA GIER – rozgrywki między uczestnikami odbywające się na sali gier.
Do dyspozycji uczestników m.in. piłkarzyki (6 stanowisk), stoły do bilarda
(4 stanowiska) oraz stoły do ping ponga (3 stanowiska).
ZIMOWI SZPIEDZY – gra terenowa – przemierzanie wyznaczonego szlaku
usłanego zagadkami i różnymi zadaniami. Gra pobudzająca kreatywność, spryt
oraz ucząca pracy zespołowej.
ZIMOWA PARADA KŁAMCÓW – gra polegająca na precyzyjnym wytypowaniu
poprawnej odpowiedzi spośród przedstawionych przez trzech Głównych
Kłamców wersji. Gra toczy się o słodkości, które otrzymuje grupa zwycięzców.
ZIMOWE PODCHODY – gra terenowa z wykorzystaniem map i busoli.
STREFA TALENTÓW – pokaz umiejętności uczestników zimowiska oraz
tworzenie tekstów zimowych piosenek do melodii znanych przebojów.
SNOWBALL – zawody w rzucaniu śnieżkami do zimowych rzeźb ulepionych
przez uczestników.
DYSKOTEKA – zabawa w rytmie największych przebojów i prezentacja układów
tanecznych przygotowanych przez uczestników.
OGNISKO z pieczeniem kiełbasek.

FAKULTATYWNIE
Quady (10 min) – przejażdżka na specjalnym torze przygotowanym na terenie
ośrodka. Przed rozpoczęciem trasy, krótkie szkolenie dotyczące bezpiecznego
prowadzenia quada oraz techniki jazdy. Sprzęt dostosowany jest do wieku
uczestników. Jazda na quadach odbywa się indywidualnie (15 zł/os.)
Paintball:
Wariant A – GRA dla dzieci powyżej 12. roku życia:
– gra na przygotowanym polu do wyczerpania zapasu zakupionej amunicji,
sprzęt (maska, mundur, marker oraz dowolna ilość doładowań gazu), 100 kulek
(25 zł/os.)
– każde następne doładowanie 100 kulek (10 zł)
Wariant B – STRZELANIE na strzelnicy dla dzieci poniżej 12. roku życia:
– 50 kulek do wystrzelenia na strzelnicy PB (10 zł/os.);
– 100 kulek doładowania (15 zł/os.).
Strzelnica pneumatyczna – 12 strzałów (6 zł/os.)
Tor łuczniczy – 10 strzałów (5 zł/os.)

TERMINY I CENY
Cena z Warszawy / Wrocławia

980 zł

14.01.2018 - 20.01.2018 (7 dni)
(dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie)

CENA OBEJMUJE

Cena z Katowic / Łodzi

Zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie, transport z Katowic, Krakowa, Łodzi,
Warszawy, Wrocławia (zależnie od terminu ferii), program, opiekę kadry
pedagogicznej i instruktorskiej, opiekę medyczną na wezwanie, ubezpieczenie
Signal Iduna NNW do kwoty 12.000 zł.

28.01.2018 - 03.02.2018 (7 dni)

970 zł

(lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie)

Cena z Krakowa

11.02.2018 - 17.02.2018 (7 dni)

975 zł

(kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)
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