
1HAMAK-TUIR • Katalog LATO 2018 • WYCHOWANIE PRZEZ SPORT



2 HAMAK-TUR • Katalog LATO 2018 • WYCHOWANIE PRZEZ SPORT



3HAMAK-TUIR • Katalog LATO 2018 • WYCHOWANIE PRZEZ SPORT

NASZA MISJA TO WYCHOWANIE PRZEZ SPORT
Propagujemy zdrowy styl życia. Przekazujemy wzorce do 
naśladowania. Uczymy współpracy, tolerancji oraz pomocy 
słabszym. Tworzymy zgrane społeczności obozowe. Uczymy, 
że Sport to nie tylko wyczyn, ale przede wszystkim świetna 
zabawa.
Nasze wyjazdy opieramy na wartościach sportowych. Pokazu-
jemy uczestnikom, że Sport to zdrowa rywalizacja, smak zwy-
cięstwa i porażki. To przestrzeganie i podporządkowanie się 
jasnym i prostym regułom, a współdziałanie w grupie, może 
przynieść wyłącznie korzyści.Uczymy podejmowania trudnych 
decyzji, wytrwałości w dążeniu do celu, wiary we własne siły, 
motywacji do bycia lepszym oraz sztuki radzenia sobie z po-
rażką. Propagujemy postawę Fair Play nie tylko na boisku 
ale podczas całego pobytu na obozie. Tu nie ma miejsca na 
używki.
Wychowanie przez Sport to współdziałanie w społeczności, 
która kształtuje charakter na całe życie.

BEZPIECZEŃSTWO
Jesteśmy bezpośrednim organizatorem wszystkich naszych 
wyjazdów. Od ponad 20 lat oferujemy programy dostosowane 
do wieku i możliwości uczestników. Są one tworzone i reali-
zowane wyłącznie przez nas, za co bierzemy pełną odpowie-
dzialność.
Tworzymy zgrany, doświadczony zespół nauczycieli, trenerów 
oraz instruktorów. Planujemy i działamy tak, aby zapewnić 
uczestnikom najwyższy poziom bezpieczeństwa i zadowolenia 
z wyjazdu.

Gwarancja bezpieczeństwa
• Bezpieczna lokalizacja: obozy organizujemy wyłącznie w 
bezpiecznych, sprawdzonych ośrodkach. Te miejsca stworzo-
no z myślą o dzieciach i młodzieży.
• Bezpieczny transport: autokary wynajmujemy wyłącznie od 
solidnych, sprawdzonych od lat przewoźników.
• Bezpieczna firma: Hamak-Tur jest członkiem Polskiej Izby 
Turystyki Młodzieżowej. Nasze uprawnienia/zezwolenia speł-
niają wszystkie wymagane kryteria. Posiadamy również sto-
sowne gwarancje ubezpieczeniowe.
 

NASZA KADRA TO HAMAK TEAM
To profesjonalna i kompetentna grupa ludzi na co dzień za-
wodowo pracująca z dziećmi i młodzieżą, która ma proste i 
ciekawe pomysły na aktywne spędzanie czasu. W całości 
poświęca się tworzeniu i realizacji bezpiecznych programów 
dostosowanych do wieku i umiejętności obozowiczów. Zwraca 
równą uwagę na część programową oraz wychowawczą.
Nasza Kadra koncentruje się na budowaniu pozytywnych re-
lacji uczestników w grupie. Co istotne, Hamak Team nie tylko 
realizuje program, ale zawsze zadba o szczegóły: sprawdzi czy 
dzieci zjadły, wysuszyły mokre rzeczy, odpowiednio się ubrały 
na zajęcia, zadbały o higienę osobistą, czy utrzymują czystość 
w pokojach.
Zadowolenie naszych uczestników jest dla Nas największą 
satysfakcją.

OBIEKTY
• Nasze obozy organizujemy wyłącznie w bezpiecznych, 
sprawdzonych ośrodkach.
• Odpowiednie zabezpieczenie: ośrodki są ogrodzone i poło-
żone w kameralnych miejscach z dala od zgiełku dużych ku-
rortów. Nasza kadra zawsze mieszka w tym samym budynku, 
co nasi uczestnicy.
• Bogata infrastruktura: nasze obiekty posiadają bogatą infra-
strukturę sportową oraz dydaktyczną. W ich bliskim sąsiedz-
twie znajdują się pełnowymiarowe baseny, hale sportowe, 
stadniny koni, korty tenisowe, a zimą stoki narciarskie.
• Zdrowe żywienie: przywiązujemy dużą wagę do zdrowego 
żywienia, jego jakości, wartości, ilości oraz smaku.
• Dostosowane do potrzeb: nasza baza to miejsca stworzone 
wyłącznie z myślą o dzieciach i młodzieży.
 
HAMAK MISTRZ
System nagradzania i motywacji obozowiczów wpisuje się 
w ideę Wychowania przez Sport. Poprzez medale, odznaki i 
puchary doceniamy wysiłek uczestników. Odznaki (brązowe, 
srebrne, złote) motywują i zachęcają obozowiczów do osiąga-
nia zamierzonych celów, a czasami nawet pokonywania wła-
snych słabości. Obecność w Lidze Hamakowych Mistrzów daje 
nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej 
wartości.

CENY
Nasze ceny są transparentne i nie zawierają żadnych ukrytych 
opłat. Jako bezpośredni organizator gwarantujemy niezmien-
ność ceny w sezonie.
 
ZEZWOLENIE
Hamak-tur posiada zezwolenie nr 17/99 na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez tury-
stycznych wydane przez Wojewodę Mazowieckiego - Centralny 
Rejestr Zezwoleń nr 01286.
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Biuro Obsługi Klienta
tel.: 22 398 18 06
mobile: 601816058
e-mail: biuro@hamak-tur.pl

Rezerwacja
www.hamak-tur.pl 

Wakacyjny Telefon Alarmowy
mobile: 665 856 665

Siedziba
Hamak-tur 
ul. Wrzeciono 6 lok. 147
01-961 Warszawa

Opłaty
I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych
od dnia potwierdzenia rezerwacji
II rata 500 zł do 30.03.2018
III rata 500 zł do 27.04.2018
IV rata/pozostała kwota do 30.05.2018

Konto
62 1240 6003 1111 0000 4946 8777
HAMAK-TUR Marek Wołkowycki
ul. Wrzeciono 6 lok.147, 01-961 Warszawa

Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych 
organizowanych przez Hamak-tur: 
www.hamak-tur.pl
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HAMAKOWE ODZNAKI
System nagradzania i motywacji obozowiczów wpisujący się w ideę Wychowania przez Sport. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczest-
ników, który muszą włożyć, aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie odznak (brązowa, 
srebrna, złota) motywuje i zachęca do osiągania nowych celów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje 
nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości.
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23.06-04.07.2018 (12 dni)
CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU ZA GRANICĄ - GRECJA

NAZWA OBOZU KLASY*

GRECKIE WAKACJE - RIWIERA OLIMPIJSKA 
NOWOŚĆ

 4-8 SP oraz GIM i LO

*WIEK UCZESTNIKA PODCZAS LATO 2018 - TO KLASA DO KTÓREJ UCZESTNIK BĘDZIE CHO-
DZIŁ PO WAKACJACH.

23.06-06.07.2018 (14 dni)
WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE

NAZWA OBOZU KLASY*

OBÓZ ŻEGLARSKI 
+ OPCJA PATENTU
+OPCJA DIETY BEZGLUTENOWEJ

 4-8 SP oraz GIM i LO

CENTRUM SPORTU NAD JEZIORAMI – ŻABINKA

NAZWA OBOZU KLASY*

OBÓZ CHŁOPAKA NOWOŚĆ 1-8 SP oraz GIM

OBÓZ DZIEWCZYNY NOWOŚĆ 1-8 SP oraz GIM

CENTRUM SPORTU W GÓRACH - PODLESICE

NAZWA OBOZU KLASY*

OPERACJA SZTORM LEVEL 1 4-6 SP

OPERACJA SZTORM LEVEL 2 7-8 SP oraz GIM i LO

OPERACJA SZTORM LEVEL 3 7-8 SP oraz GIM i LO

OPERACJA SZTORM LEVEL 4 NOWOŚĆ 8 SP oraz GIM i LO

07.07-20.07.2018 (14 dni)
CENTRUM SPORTU NAD MORZEM - PÓŁWYSEP HELSKI

NAZWA OBOZU KLASY*

WINDSURFINGOWY 2-8 SP oraz GIM

KITESURFINGOWY 6-8 SP oraz GIM

CENTRUM SPORTU W GÓRACH - PODLESICE

NAZWA OBOZU KLASY*

AKADEMIA PRZYGODY
OBÓZ Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ

1-6 SP

KOMANDOSI
OBÓZ Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ

7-8 SP oraz GIM i LO

JURA CAMP
OBÓZ Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ

7-8 SP oraz GIM i LO

*WIEK UCZESTNIKA PODCZAS LATO 2018 - TO KLASA DO KTÓREJ UCZESTNIK BĘDZIE CHODZIŁ PO WAKACJACH
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CENTRUM SPORTU NAD JEZIORAMI – ŻABINKA

NAZWA OBOZU KLASY*

10 PRZYGÓD NOWE PRZYGODY 1-8 SP oraz GIM

MŁODA KADRA 17+

12.07-20.07.2018 (9 dni)
CENTRUM SPORTU W GÓRACH - NOWY GIERAŁTÓW

NAZWA OBOZU KLASY*

OBÓZ JEŹDZIECKI 4-8 SP oraz GIM i LO

21.07-03.08.2018 (14 dni)
CENTRUM SPORTU W GÓRACH - PODLESICE

NAZWA OBOZU KLASY*

POSZUKIWACZE PRZYGÓD 1-6 SP

OPERACJA ORLE GNIAZDO LEVEL 1 4-6 SP

OPERACJA ORLE GNIAZDO LEVEL 2 7-8 SP oraz GIM i LO

 OPERACJA ORLE GNIAZDO LEVEL 3 7-8 SP oraz GIM i LO

OPERACJA ORLE GNIAZDO LEVEL 4 
NOWOŚĆ 8 SP oraz GIM i LO

MŁODA KADRA 17+

CENTRUM SPORTU W GÓRACH - NOWY GIERAŁTÓW

NAZWA OBOZU KLASY*

KONNY 4-8 SP oraz GIM

HAMAK ART WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ 4-8 SP oraz GIM i LO

HAMAK ART - KONNY 4-8 SP oraz GIM

REKREACYJNO-SPORTOWY 4-8 SP oraz GIM

HAMAK ART - REKREACYJNO-SPORTOWY 4-8 SP oraz GIM

KULINARNY NOWOŚĆ 4-8 SP oraz GIM

ENGLISH TIME CAMP NOWOŚĆ  4-8 SP oraz GIM

MÓJ PIERWSZY OBÓZ
7 DNI z możliwością przedłużenia obozu

1-3 SP

MŁODA KADRA 17+

CENTRUM SPORTU NA PODLASIU - KOZIOŁ

NAZWA OBOZU KLASY*

MULTISPORT NOWOŚĆ 1-8 SP oraz GIM

04.08-17.08.2018 
CENTRUM SPORTU W GÓRACH - PODLESICE

NAZWA OBOZU KLASY*

JURA MIX 1-6 SP

DELTA FORCE KIDS 1-3 SP

*WIEK UCZESTNIKA PODCZAS LATO 2018 - TO KLASA DO KTÓREJ UCZESTNIK BĘDZIE CHODZIŁ PO WAKACJACH
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DELTA FORCE LEVEL 1 4-6 SP

DELTA FORCE LEVEL 2 7-8 SP oraz GIM i LO

DELTA FORCE LEVEL 3 7-8 SP oraz GIM i LO

DELTA FORCE LEVEL 4 NOWOŚĆ 8 SP oraz GIM i LO

MŁODA KADRA 17+

CENTRUM SPORTU W GÓRACH - NOWY GIERAŁTÓW

NAZWA OBOZU KLASY*

SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY NOWOŚĆ
OBÓZ Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ

1-8 SP oraz GIM i LO

CENTRUM SPORTU NAD MORZEM - POGORZELICA

NAZWA OBOZU KLASY*

MULTI FUN NOWOŚĆ 1-8 SP oraz GIM

DANCE & FUN NOWOŚĆ 3-8 SP oraz GIM

19.08-30.08.2018 (12 dni)
CENTRUM SPORTU W GÓRACH - RYCHWAŁD

NAZWA OBOZU KLASY*

OBÓZ LUZIK 4-8 SP oraz GIM i LO

TENISOWY 4-8 SP oraz GIM i LO

*WIEK UCZESTNIKA PODCZAS LATO 2018 - TO KLASA DO KTÓREJ UCZESTNIK BĘDZIE CHODZIŁ PO WAKACJACH

Poprzez sport przekazujemy naszym podopiecznym wzorce 
do naśladowania. Uczymy współpracy, tolerancji oraz pomocy słabszym. 

Tworzymy zgrane społeczności obozowe. W Hamak-Tur
sport to nie tylko wyczyn, ale przede wszystkim świetna zabawa.
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DLACZEGO MY?
• Sprawdzone obiekty
• Bezpieczne autokary
• Indywidualnie dopasowany program
• Kompleksowa cena 
• 20 lat zdobytej wiedzy i doświadczenia 
• 100% zorganizowanego czasu
• Aktywne zajęcia dostosowane do wieku 
   i sprawności uczestników
• Doświadczona, wykwalifikowana, 
   profesjonalna, zaangażowana Kadra
• Gwarancje ubezpieczeniowe

WYCIECZKI

WYJAZDY INTEGRACYJNE
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CENTRUM SPORTU I 
WYPOCZYNKU 
ZA GRANICĄ - GRECJA
GRECJA
Grecja to kraj w którym narodziły się demokracja, poezja, fi-
lozofia i igrzyska olimpijskie. To kraina starożytnych bogów i 
herosów, pełna słońca, uroku i spokoju. Ciepłe morza i niekoń-
czące się plaże gwarantują udany wypoczynek.

LITOCHORO
Litochoro to kurort położony nad Morzem Egejskim u stóp 
mitologicznej siedziby bogów, Góry Olimp. Ta spokojna i bez-
pieczna miejscowość znajduje się 6 km od Leptokarii, 8 km 
od Góry Olimp i 80 km od Salonik. Długie piaszczyste plaże, 
ciepłe i czyste morze oraz płytka woda tworzą idealne miejsce 
na letni wypoczynek.

ZAKWATEROWANIE
24.06-03.07.2017 
Hotel  Lito*** w Litochoro,  pokoje 2,3,4-osobowe z łazienka-
mi wyposażone w klimatyzację (w cenie pobytu), bezpłatny 
dostęp do internetu za pomocą sieci  bezprzewodowej (Wi-Fi) 
oraz telewizor z dostępem do telewizji satelitarnej. Na tere-
nie hotelu do dyspozycji są obiekty: restauracja, duży basen, 
duży zielony ogród z placem zabaw, kort tenisowy, boisko do 
koszykówki i boisko do siatkówki. Hotel położony jest  480 m 
od morza.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu 
szwedzkiego wraz z napojami. Pierwsze świadczenie - obiad, 
ostatnie - śniadanie. Kuchnia grecka.

TRANSPORT
Komfortowy autokary na trasie Warszawa-Grecja-Warszawa 

UBEZPIECZENIE
• KL – 10 000 euro, koszty transportu medycznego i repatria-

cji oraz assistance zawarte w sumie ubezpieczenia kosztów 
leczenia; NNW – 10 000 zł (www.europejskie.pl)

• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo 
płatne 2,85 % kosztów imprezy

HAMAKOWE ODZNAKI
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek 
uczestników, który muszą włożyć aby posiąść przyporządko-
waną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopnio-
wanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje i zachęca 
uczestników obozu do osiągania nowych celów, a czasami 
nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje 
nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Grecji skierowana jest zarówna do dzieci jak i 
młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zainte-
resowania obozowiczów przy zakwaterowaniu wyróżniona zo-
stanie część dziecięca i młodzieżowa. W części przeznaczonej 
dla starszych obowiązywać będzie późniejsza godzina ciszy 
nocnej.

TELEFONY KOMÓRKOWE
Na obozie w Grecji telefony komórkowe są obowiązkowe. Ko-
rzystanie z nich możliwe jest tylko w czasie wolnym od zajęć 
lub w sytuacji „awaryjnej”. Podczas ciszy nocnej obowiązuje 
zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

CENA OBEJMUJE
Zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, pro-
gram, doświadczoną kadrę pedagogiczną i instruktorską.

CENA NIE OBEJMUJE
Programu dodatkowo płatnego.
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GRECKIE WAKACJE
4 - 8 SP oraz GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI ?
• Zabawa: park wodny – Waterland  
• Odpoczynek: plażowanie + sport
• Zwiedzanie: Meteory, Ateny, Saloniki, Olimp, Wyspa  

Skiathos

PROGRAM
23.06.2018
Wyjazd z Polski w godzinach rannych

24.06.2018
Przyjazd do hotelu, obiad, zakwaterowanie, czas wolny, kola-
cja i nocleg

24.06-03.07.2018
• Kąpiele w morzu, plażowanie
• Gry i zabawy nad wodą: siatkówka plażowa, piłka wodna, 

ringo, frisbee
• Całodniowa wizyta w parku wodnym Waterland  gdzie cze-

kają liczne baseny, zjeżdżalnie, brodziki, farma ze zwierząt-
kami i wiele, wiele innych atrakcji

• Olimp - wyprawa w góry należące do Zeusa i bogów olim-
pijskich: spacer wąwozem rzeki Enippeas, wśród dziewi-
czej przyrody gór Olimpu do źródełek Zeusa. Z Litochoro 
wyruszymy do klasztoru św. Dionizego, obejrzymy muzeum 
przyklasztorne i zabudowania na dziedzińcu i udamy się do 
przepięknie położonej XIII wiecznej twierdzy Platamonas. 
Następnie przejdziemy do malowniczej wioski Palos Pan-
taleimonas o charakterystycznej górskiej, tradycyjnej zabu-
dowie, skąd roztacza się przepiękny widok na całą zatokę 
Termajską

• Meteory - zobaczymy niezwykłe kilkusetmetrowe „święte 
skały, które stały się schronieniem dla szukających samot-
ności mnichów. Zawieszone w powietrzu klasztory, wyrosłe 
na skalnych półkach są jedną z największych atrakcji Grecji, 
a widoki ze szczytów zapierają dech w piersi. W trakcie wy-
cieczki zwiedzimy dwa spośród sześciu działających po dziś 

dzień klasztorów, gdzie przyjrzymy się życiu współczesnych 
mnichów. Po drodze zatrzymamy się  w tradycyjnie pracow-
ni ikon bizantyjskich, by zobaczyć jak tworzy się te sakralne 
dzieła sztuki

• Saloniki - spacer nadmorską promenadą wzdłuż Zatoki 
Salonickiej, Białej Wieży, będącej symbolem miasta do 
pomnika Aleksandra Wielkiego –  greckiego wodza, który 
podbił świat. Następnie zobaczymy pozostałości kompleksu 
pałacowego rzymskich cesarzy - Łuk Triumfalny Galeriusza 
i najstarszy z Salonickich Zabytków – okrągłą Świątynię 
zwaną Rotundą.  W trakcie spaceru zobaczymy też perełkę 
architektury Bizancjum czyli Świątynię Hagia Sophia, która 
jest mniejszą kopią Świątyni z Konstantynopola (koniecz-
ny skromny strój, zakryte ramiona i kolana !). Na koniec 
przejdziemy uwielbianą przez panie uliczką Hermesa, pełną 
sklepów i butików, by zatrzymać się na placu Arystotele-
sa obok największego w mieście bazaru – Kapani Market. 
Zwiedzanie zwieńczy rejs statkiem wzdłuż wybrzeża

• Ateny - zwiedzanie z przewodnikiem Akropolu i Agory grec-
kiej z najlepiej zachowaną antyczną świątynią– Hefajstejo-
nem. W trakcie spaceru zobaczymy najważniejsze zabytki 
świata starożytnego, tj. Teatr Dionizosa, Areopag, Odeon 
Herodota Attyka i Portyk Attalosa oraz niezwykłe Muzeum 
Akropolu w którym można podziwiać Akropol zbudowany z 
około 120 tys. klocków Lego. Przejazd pod budynek Par-
lamentu z grobem nieznanego żołnierza, gdzie obejrzymy 
uroczystą zmianę warty w wykonaniu gwardii narodowej 
Evzonów - wycieczka dodatkowo płatna ok. 45 Euro/os

• Wyspa Skiathos - rejs na jedną z najpiękniejszych plaż 
Grecji - Koukounaries, gdzie nad głowami plażujących ma-
jestatycznie kołyszą się pinie. Łagodne zejście do morza i 
krystalicznie czysta woda to niewątpliwe zalety tej plaży. Po 
plażowaniu kapitan przybija do portu w Skiathos. Miastecz-
ko jest niesamowicie malownicze, było tłem dla scen z filmu 
Mamma Mia. Warto zapuścić się w kręte uliczki i poczuć 
klimat prawdziwej Grecji, z niebiesko-białymi domkami i 
różowymi kwiatami - wycieczka dodatkowo płatna ok. 45 
Euro/os

03.07.2018
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski

04.07.2018
Powrót do Polski w godzinach południowych

TERMIN
23.06-04.07.2018 (12 dni)

CENY

cena złota 298 euro + 1560 zł

cena srebrna 298 euro + 1660 zł

cena podstawowa 298 euro + 1760 zł

cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

Ceny oferty w euro - płatność w złotówkach. Ostateczna kwota 
ustalona po kursie w Pekao SA i zaokrąglona do całości do 
dnia 15.06.2018

UWAGA
• Paszporty obowiązkowe !!! – przejazd przez kraje spoza UE
• Podczas przejazdu na miejsce oraz podczas powrotu wyży-

wienie we własnym zakresie
• Wskazane jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego
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WIELKIE JEZIORA 
MAZURSKIE
ZAKWATEROWANIE
Jachty kabinowe klasy Antila 27
• Bezpieczne i komfortowe (rocznik 2015-2017),
• 10-osobowe: 8 +1 wychowawca/sternik lub 8 + 2 (sternik + 

wychowawca) w grupie wiekowej 4-6 SP,
• Jachty kabinowe klasy Antila 27 wyposażone są w: ogrzewa-

nie, WC, kuchenkę gazową i lodówkę,
• Zaokrętowanie w porcie w Giżycku.

TRANSPORT
Własny, istnieje możliwość wykupienia go w obie strony (w 
jedną stronę 95 zł/os.)

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie przygotowywane przez członków załogi 
pod kierunkiem sternika.
Dla uczestników obozu z celiakią i na diecie bezglutenowej 
posiłki przygotowane są pod kontrolą przeszkolonego wycho-
wawcy. 

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy: NNW - 5.000zł (wg umowy Hamak-tur 

z Europejskie)
• Pakiet rozszerzony-dodatkowo płatny 20 zł/os: NNW - 

10.000zł (wg umowy Hamak-tur z Europejskie)
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo 

płatne 2,85 % kosztów imprezy

HAMAKOWE ODZNAKI
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek 
uczestników, który muszą włożyć aby posiąść przyporządko-
waną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopnio-
wanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje i zachęca 
uczestników obozu do osiągania nowych celów, a czasami 
nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje 
nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

TELEFONY KOMÓRKOWE I INNA ELEKTRONIKA 
Telefony komórkowe będą zdeponowane u wychowawców. 
Uczestnicy będą mogli używać swoich telefonów przez 15 mi-
nut każdego dnia wyłącznie podczas ciszy poobiedniej. 

ELEKTRONIKA 
Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obozy sprzętu 
elektronicznego tj.: tabletów, iPodów, PSP, aparatów fotogra-
ficznych, itp. Urządzenia przywiezione na obóz będą zdepono-
wane u kierownika i zwrócone uczestnikom w ostatnim dniu 
obozu.

CENA OBEJMUJE
Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, doświadczoną 
kadrę pedagogiczną, instruktorów żeglarstwa, program, opła-
ty portowe.

CENA NIE OBEJMUJE
Transportu - 95 zł/os w jedną stronę, pryszniców i WC w por-
tach-ok 100 zł/os, Kursu na Patent - opłata za egzamin 125 
zł, opłata za wydanie patentu 25 zł.

CO ZABRAĆ
Ubranie przeciwdeszczowe (sztormiak), śpiwór, kalosze, 
trampki lub tenisówki, strój kąpielowy, nakrycie głowy, krem 
z filtrem, latarkę. Rzeczy należy spakować w miękką torbę po-
dróżną. Plecak ze stelażem wykluczony. Umiejętność pływania 
obowiązkowa.
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WIELKIE JEZIORA  
MAZURSKIE
OBÓZ ŻEGLARSKI + OPCJA PATENTU
4-8 SP oraz GIM i LO

OBÓZ (BEZ OPCJI PATENTU) RÓWNIEŻ DLA DZIECI  i MŁODZIEŻY Z CELIAKIĄ 

I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z POL-

SKIM STOWARZYSZENIEM OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

www.celiakia.pl

DLACZEGO Z NAMI ?
• Nowe, bardzo komfortowe, bezpieczne jachty
• Doświadczona kadra instruktorska
• Możliwość uzyskania patentu żeglarza jachtowego

WPROWADZENIE
Obóz żeglarski to zarówno propozycja dla rozpoczynających 
przygodę z żaglami jak i dla doświadczonych żeglarzy. Na 
naszym obozie kładziemy nacisk na odtworzenie i przybliże-
nie klimatu rejsów sprzed lat, gdzie kontakt z dziką przyrodą, 
noce często spędzane na biwakach poza portami, wieczory 
przy ognisku z szantami i gitarą oraz używanie silnika tylko w 
sytuacjach awaryjnych  były na porządku dziennym.
Nasz rejs uczy: samodzielności, podejmowania decyzji, dyscy-
pliny i odpowiedzialności oraz sztuki gotowania i sprzątania.

PROGRAM
• Rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich
• Uczestnicy odwiedzają mazurskie porty: Ruciane Nida, Mi-

kołajki, Ryn, Giżycko
• Noce spędzane są na jachtach w portach lub na dzikich 

plażach 
• Na obozie uczymy: poruszania się po jachcie, ogólnych za-

sad bezpiecznego i odpowiedzialnego pływania na jachtach 

żaglowych, budowy jachtu, komend żeglarskich, węzłów 
żeglarskich, sterowania jachtem, pracy silnikiem, pracy na 
żaglach, etykiety żeglarskiej, prawa drogi (zasady ruchu że-
glownego)

• Wizyta w Parku Wodnym „Tropikana” w Mikołajkach (kom-
pleks basenów z licznymi zjeżdżalniami, jacuzzi, saunami i 
gabinetami masażu)

• Wizyta na basenie w Wilkasach 
• Siatkówka plażowa
• Ogniska 

KURS NA PATENT
• Program (wg wytycznych Polskiego Związku Żeglarskiego na 

stopień żeglarza jachtowego): budowa jachtu, przepisy, teo-
ria żeglowania, locja, ratownictwo, teoria manewrowania, 
meteorologia, praktyka, prace bosmańskie, manewrowanie. 
Program ma charakter wstępny i może być modyfikowany 
w zależności od pogody, może być również dostosowywany 
indywidualnie przez KWŻ kursu.

• Wymagania egzaminacyjne: ukończone 14 lat, znajomość 
własnego nr PESEL, oświadczenie-zgoda  obojga rodziców 
na uprawianie żeglarstwa (druk PZŻ), legitymacja szkolna, 
opłata za egzamin 125 zł, opłata za wydanie patentu 25 zł, 
zdjęcie do patentu

• Warunkiem przeprowadzenia kursu na patent jest zgłosze-
nie się min 7 kursantów

TERMIN
23.06-06.07.2018 (14 dni)

CENY

cena złota 2290 zł

cena srebrna 2390 zł

cena podstawowa 2490 zł

cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
• Na obóz należy zabrać: ubranie przeciwdeszczowe (sztor-

miak), śpiwór, kalosze, trampki lub tenisówki, strój ką-
pielowy, nakrycie głowy, krem z filtrem, latarkę. Rzeczy 
spakowane w miękką torbę podróżną. Plecak ze stelażem 
wykluczony. Umiejętność pływania obowiązkowa.

• Patent: aby uczestniczyć w kursie należy zakupić i zabrać 
na obóz podręcznik „Żeglarz Jachtowy” (A. Kolaszewski, 
P. Świdwiński)-ok. 50 zł, oraz zabrać ze sobą  legitymacje 
szkolną.
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CENTRUM SPORTU 
NAD JEZIORAMI 
- ŻABINKA 
OD 2001 ROKU

INFRASTRUKTURA
• Przystań wodna: 2-osobowe żaglówki typu Optymist i Ca-

det, deski windsurfingowe, żagle (pędniki), kajaki, łodzie 
wioślarskie, rowery wodne, dwa pontony z silnikami jako 
łodzie asekuracyjne, kamizelki asekuracyjne, pianki

• Strzeżone kąpielisko
• Profesjonalne boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzch-

nią
• 2 uniwersalne boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszy-

kówki lub tenisa ziemnego
• 2 profesjonalne boiska do siatkówki plażowej
• Bboisko do badmintona
• Boisko do piłki nożnej
• Teren rekreacyjny do gier i zabaw oraz gier typu kwadrant, 

frisbee, ringo, archery tag
• Teren rekreacyjny do zajęć linowych
• 2 sale z lustrami do tańca/sale do samoobrony
• Namiot z lustrami/sala do samoobrony z matą 
• Profesjonalna przenośna ścianka wspinaczkowa
• Salka kominkowa
• Strzelnica
• Rowerownia 
• Stołówka
• Świetlica z parkietem i sceną
• Wydzielone miejsce na ognisko
• Barek młodzieżowy z cenami sklepowymi

MIEJSCE
Żabinka to kameralna miejscowość położona w niewielkiej od-
ległości od Giżycka wśród wspaniałych lasów nad jeziorami 
Gołdopiwo i Żabinki (strefa ciszy). Doskonała baza do uprawia-
nia sportów wodnych. 

ZAKWATEROWANIE
Ogrodzony ośrodek kolonijny, usytuowany w lesie na skarpie, 
200 m od jeziora (www.zabinka.pl). Budynek kolonijny, pokoje 
3,4,5-osobowe z łazienkami. Część pokoi posiada łóżka pię-
trowe.
 
WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełno-
wartościowe śniadania w formie bufetu szwedzkiego, domowe 
obiady oraz kolacje w formie mini bufetu szwedzkiego zawsze 
z ciepłym posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorod-
ne. Dodatkowo podawane są podwieczorki, a przed ciszą noc-
ną każdy może najeść się do syta w naszej w strefie „Jemy ile 
chcemy”. W trakcie dnia dla uczestników dostępna jest bez 
ograniczeń woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio 
przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem 
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich za-
stosowania  konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. 
Pierwsze świadczenie to – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie 
świadczenie to - śniadanie w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Żabinki-Warsza-
wa oraz podczas wycieczek programowych. 

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy: NNW - 5.000zł (wg umowy Hamak-tur 

z Europejskie)
• Pakiet rozszerzony-dodatkowo płatny 20 zł/os: NNW - 

10.000zł (wg umowy Hamak-tur z Europejskie)
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo 

płatne 2,85 % kosztów imprezy

PROGRAM
Indywidualny dla każdego obozu.

HAMAKOWE ODZNAKI
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek 
uczestników, który muszą włożyć aby posiąść przyporządko-
waną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopnio-
wanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje i zachęca 

uczestników obozu do osiągania nowych celów, a czasami 
nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje 
nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej 
wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozów w Żabince skierowana jest zarówna do dzieci 
jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i za-
interesowania obozowiczów przy zakwaterowaniu wyróżniona 
zostanie część dziecięca i młodzieżowa. W części przezna-
czonej dla starszych obowiązywać będzie późniejsza godzina 
ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia wieczorne.

TELEFONY KOMÓRKOWE I INNA ELEKTRONIKA 
Telefony komórkowe będą zdeponowane u wychowawców. 
Uczestnicy będą mogli używać swoich telefonów przez 15 mi-
nut każdego dnia wyłącznie podczas ciszy poobiedniej. 

ELEKTRONIKA 
Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obozy sprzętu 
elektronicznego tj.: tabletów, iPodów, PSP, aparatów fotogra-
ficznych, itp. Urządzenia przywiezione na obóz będą zdepono-
wane u kierownika i zwrócone uczestnikom w ostatnim dniu 
obozu.

CENA
Cena każdego obozu jest kompleksowa i obejmuje: zakwate-
rowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, program, do-
świadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską, ratowników.

POWYŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT 
CENTRUM SPORTU NAD JEZIORAMI - ŻABINKA.
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OBÓZ CHŁOPAKA
1 - 8 SP oraz GIM

DLACZEGO Z NAMI ?
• Esencja chłopięcych sportów w jednym miejscu z najlepszy-

mi trenerami

PROGRAM (4 x 1,5 h dziennie)
• Nauka i doskonalenie elementów technicznych gry w piłkę noż-

ną, zapoznanie z podstawowymi elementami taktycznymi 
• Podstawowe elementy samoobrony 
• Archery Tag
• Nauka i doskonalenie gry w tenisa ziemnego 
• Żeglarstwo: podstawy żeglowania - budowa łodzi żaglowej, 

kierunki pływania żaglówką względem wiejącego wiatru, 
sterowanie łodzią żaglową i zasady prawa dróg na wodzie, 
praca żaglami, zwroty (sztag i rufa), podstawowe węzły 
żeglarskie, klarowanie i taklowanie łódki; 2-osobowe łódki 
sportowe klasy  Optimist i Cadet; instruktorzy żeglarstwa 
szkolą z wody na łodziach asekuracyjnych,  wszyscy uczest-
nicy zajęć na wodzie ubrani są w kamizelki asekuracyjne

• Kajaki: nauka doskonalenia pływania kajakiem, zakończona 
zawodami

• Turnieje gier zespołowych: ultimate, intercross, wirujące ko-
sze, koszykówka, siatkówka, mini rugby, kwadrant, frisbee, 
ringo

• Karabinek pneumatyczny: zajęcia na strzelnicy
• Strzelanie z łuków do tarczy

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Wyprawa Piratów
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Arena
• Hamak Spion
• Hamak Flagi

• Hamak Kalambury
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

ZAJĘCIA WYJAZDOWE
• Wycieczka autokarowa do Mikołajek: wizyta w Parku Wod-

nym „Tropikana” w Mikołajkach (kompleks basenów z licz-
nymi zjeżdżalniami, jacuzzi, saunami i gabinetami masażu)

TERMIN
23.06-06.07.2018 (14 dni)

CENY

cena złota 2390 zł

cena srebrna 2490 zł

cena podstawowa 2590 zł

cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA: 
• Na obóz należy zabrać: nieprzemakalną kurtkę
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OBÓZ DZIEWCZYNY
1 - 8 SP oraz GIM

DLACZEGO Z NAMI ?
• Esencja dziewczęcych zajęć w jednym miejscu z najlepszy-

mi instruktorami

PROGRAM (4 x 1,5 h dziennie)
TANIEC
• Zajęcia taneczne obejmujące podstawy tańca oraz układy 

choreograficzne różnych gatunków tanecznych, m.in. tańca 
nowoczesnego, jazzowego czy tańca towarzyskiego

• Na zakończenie obozu pokaz oraz turniej taneczny dla obo-
zowiczów przygotowanym na wzór profesjonalnych wystę-
pów i zawodów tanecznych 

PLASTYKA
• Rysowanie ołówkiem, węglem, piórkiem
• Malowanie martwej natury farbami akrylowymi na desce
• Malowanie w plenerze

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Nauka i doskonalenie gry w tenisa ziemnego 
• Żeglarstwo: podstawy żeglowania - budowa łodzi żaglowej, 

kierunki pływania żaglówką względem wiejącego wiatru, 
sterowanie łodzią żaglową i zasady prawa dróg na wodzie, 
praca żaglami, zwroty (sztag i rufa), podstawowe węzły 
żeglarskie, klarowanie i taklowanie łódki; 2-osobowe łódki 
sportowe klasy  Optimist i Cadet; instruktorzy żeglarstwa 
szkolą z wody na łodziach asekuracyjnych,  wszyscy uczest-
nicy zajęć na wodzie ubrani są w kamizelki asekuracyjne

• Kajaki: nauka doskonalenia pływania kajakiem, zakończona 
zawodami

• Turnieje gier zespołowych: ultimate, intercross, wirujące ko-
sze, koszykówka, siatkówka, mini rugby, kwadrant, frisbee, 
ringo

• Karabinek pneumatyczny: zajęcia na strzelnicy
• Strzelanie z łuków do tarczy

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Wyprawa Piratów
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Arena
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kalambury
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

ZAJĘCIA WYJAZDOWE
• Wycieczka autokarowa do Mikołajek: wizyta w Parku Wod-

nym „Tropikana” w Mikołajkach (kompleks basenów z licz-
nymi zjeżdżalniami, jacuzzi, saunami i gabinetami masażu)

TERMIN
23.06-06.07.2018 (14 dni)

CENY

cena złota 2390 zł

cena srebrna 2490 zł

cena podstawowa 2590 zł

cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA: 
Na obóz należy zabrać: nieprzemakalną kurtkę
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OBÓZ 10 PRZYGÓD
1 - 8 SP oraz GIM

DLACZEGO Z NAMI ?
• Różnorodność zajęć, bogaty program ogólnoobozowy reali-

zowany pod okiem naszych najlepszych trenerów to wspa-
niała i niepowtarzalna wakacyjna przygoda 

• Nabyte doświadczenie, wiedza i umiejętności to doskonały 
wstęp do szeroko rozumianego świata sportu i rekreacji

• Nuda – tu na nią nie ma czasu!

PROGRAM (4 x 1,5 h dziennie)
• Przygoda z Archery Tag
• Przygoda z tyrolką: zjazd po napiętej ukośnie linie zawieszo-

nej pomiędzy dwoma drzewami 
• Przygoda z linami: zjazd pionowy, most linowy, skok z plat-

formy
• Przygoda z windsurfingiem - budowa deski windsurfingowej 

(deska, pędnik), umiejętność taklowania pędnika, ćwicze-
nia równoważne na desce, stawianie pędnika, sterowanie 
deską, żeglowanie  w różnych kursach wiatrowych, nauka i 
doskonalenie zwrotów

• Przygoda z Żeglarstwem: podstawy żeglowania - budowa 
łodzi żaglowej, kierunki pływania żaglówką względem wieją-
cego wiatru, sterowanie łodzią żaglową i zasady prawa dróg 
na wodzie, praca żaglami, zwroty (sztag i rufa), podstawowe 
węzły żeglarskie, klarowanie i taklowanie łódki; 2-osobowe 
łódki sportowe klasy  Optimist i Cadet

   Instruktorzy żeglarstwa i windsurfingu szkolą z wody na ło-
dziach asekuracyjnych,  wszyscy uczestnicy zajęć na wodzie 
ubrani są w kamizelki asekuracyjne

• Przygoda ze ścianką wspinaczkową: techniki wspinaczki na 
ściance, zawody

• Przygoda z tenisem ziemnym
• Przygoda z kajakiem: nauka doskonalenia pływania kaja-

kiem zakończona zawodami
• Przygoda z samoobroną: podstawowe elementy samoobrony 
• Przygoda z grami zespołowymi: ultimate, intercross, wiru-

jące kosze, koszykówka, siatkówka, mini rugby, kwadrant, 
frisbee, ringo

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą
• Slacklining
• Strzelanie z karabinków pneumatycznych - zajęcia na strzel-

nicy
• Strzelanie z łuków do tarczy

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Wyprawa Piratów
• Hamak Challenge
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Arena
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kalambury
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

ZAJĘCIA WYJAZDOWE
• Wycieczka autokarowa do Mikołajek: wizyta w Parku Wod-

nym „Tropikana” w Mikołajkach (kompleks basenów z licz-
nymi zjeżdżalniami, jacuzzi, saunami i gabinetami masażu)

TERMIN
07.07-20.07.2018 (14 dni)

CENY

cena złota 2490 zł

cena srebrna 2590 zł

cena podstawowa 2690 zł

cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA: 
• Na obóz należy zabrać: nieprzemakalną kurtkę, buty do 

windsurfingu
• Pianki, trapezy, kamizelki asekuracyjne zapewnia  

Hamak-tur
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CENTRUM SPORTU 
W GÓRACH 
- PODLESICE 
OD 2002 ROKU

INFRASTRUKTURA
• Profesjonalny poligon do gry w paintball i ASG z bunkrami
• Strzelnica
• Leśny poligon do gry w paintball i ASG
• Pole quadowe
• Prywatna skała do dyspozycji
• Ogromny teren rekreacyjny
• Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu Orlik
• Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
• Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszyków-

ki lub tenisa
• Sala z lustrami (do tańca)
• Sala z matą do samoobrony
• Stołówka
• Świetlica
• Wydzielone miejsce na ognisko
• Pełnowymiarowa hala sportowa – Kroczyce 3 km
• Aquapark/pełnowymiarowy basen – Łazy 25 km
• Zalew – Kostkowice 3 km
• Bliskie sąsiedztwo skałek oraz jaskiń

MIEJSCE
Jura Krakowsko-Częstochowska to kraina zamków i warowni. 
Ze względu na piękno krajobrazu Jura należy do najatrakcyj-
niejszych regionów turystycznych w Polsce.
Podlesice to miejscowość położona w sercu Jury u podnóża 
Rezerwatu Góry Zborów. Niedalekie sąsiedztwo skałek, lasów i 
zielonych terenów stwarza wyśmienite warunki do uprawiania 
czynnego wypoczynku.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy z zapleczem sportowym „Ran-
czo Jurajskie” w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje 
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Część pokoi 

posiada łóżka piętrowe. Obiekt ogrodzony, położony na skraju 
lasu.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: śniadania 
w formie bufetu szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w 
formie mini bufetu szwedzkiego zawsze z  ciepłym posiłkiem. 
Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne.  Dodatkowo po-
dawane są podwieczorki (świeże owoce, baton energetyczny, 
drożdżówka, jogurt), a przed ciszą nocną każdy może najeść 
się do syta w naszej strefie „Jemy ile chcemy”. W trakcie dnia 
dla uczestników dostępna jest bez ograniczeń woda. Kuchnia 
została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posił-
ki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo 
płatne, w celu ich zastosowania  konieczny jest wcześniejszy 
kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to obiad w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-War-
szawa oraz podczas wycieczek programowych. 

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy: NNW - 5.000zł (wg umowy Hamak-tur 

z Europejskie)
• Pakiet rozszerzony-dodatkowo płatny 20 zł/os: NNW - 

10.000zł (wg umowy Hamak-tur z Europejskie)
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo 

płatne 2,85 % kosztów imprezy

PROGRAM
Indywidualny dla każdego obozu.

HAMAKOWE ODZNAKI
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek 
uczestników, który muszą włożyć aby posiąść przyporządko-
waną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopnio-
wanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje i zachęca 
uczestników obozu do osiągania nowych celów, a czasami 
nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje 
nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozów w Podlesicach skierowana jest zarówna do 
dzieci jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane po-
trzeby i zainteresowania obozowiczów przy zakwaterowaniu 
wyróżniona zostanie część dziecięca i młodzieżowa. W części 
przeznaczonej dla starszych obowiązywać będzie późniejsza 
godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia wie-
czorne.

TELEFONY KOMÓRKOWE I INNA ELEKTRONIKA 
Telefony komórkowe będą zdeponowane u wychowawców. 
Uczestnicy będą mogli używać swoich telefonów przez 15 mi-
nut każdego dnia wyłącznie podczas ciszy poobiedniej. 

ELEKTRONIKA 
Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obozy sprzętu 
elektronicznego tj.: tabletów, iPodów, PSP, aparatów fotogra-
ficznych, itp. Urządzenia przywiezione na obóz będą zdepono-
wane u kierownika i zwrócone uczestnikom w ostatnim dniu 
obozu.

CENA
Cena każdego obozu jest kompleksowa i  obejmuje: zakwate-
rowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, program, do-
świadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską, ratowników. 

CENA NIE OBEJMUJE
Levele 3 i 4 - wizyta na strzelnicy w Częstochowie 120 zł/os.

UCZESTNICTWO W OBOZACH NIE WYMAGA ŻADNE-
GO WCZEŚNIEJSZEGO PRZYGOTOWANIA.

POWYŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT 
CENTRUM SPORTU W GÓRACH - PODLESICE.
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OPERACJA SZTORM
LEVEL 1
OBÓZ ASG
4 - 6 SP

DLACZEGO Z NAMI ?
• Kryptonim: Zenit 1 
• Cel: lokalizacja i zdobycie bunkrów terrorystów
• Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie, osiągnij cel, po-

czuj się jak członek jednostek specjalnych 

PROGRAM
ASG
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów 
ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. Każdy uczestnik 
ma nieograniczoną ilość BIO kul ! 
• Treningi i bitwy na poligonach 
• Zdobywanie bunkrów przeciwnika, rajdy za linie wroga, za-

sadzki
• Izolacja rejonu działań innych jednostek, wsparcie ogniowe 

oraz zabezpieczenie ich ewakuacji
• Szturm na umocnione pozycje przeciwnika 
• Odbicie zakładników
• Zlokalizowanie i zdobycie bazy terrorystów
• Działania inżynieryjne takie jak: budowanie i maskowanie 

stanowisk ogniowych, kamuflaż osobisty
• Rywalizacja z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki: 

granaty hukowe, świece dymne itp.

SZKOLENIE LINOWE według programu szkolenia jed-
nostek specjalnych
• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych 
• Wspinaczka - zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na ska-

łach 
• Zjazdy i wychodzenie po linie (techniki wykorzystywane w 

eksploracji jaskiń pionowych)              

ZAJĘCIA STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych 

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nawiązywanie łączności poprzez: krótkofalówki, szyfry woj-

skowe, Alfabet Morse’a
• Przeprawa przez pola minowe - gra terenowa z użyciem wy-

krywaczy metali 
• Budowa noszy
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia 

transport rannego

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie 

mapy”, zabawy terenowe
• Gra terenowa wykorzystująca satelitarny system nawigacji
 
WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody
 
JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawowe elementy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Hamak Kino Letnie

TERMIN
23.06-06.07.2018 (14 dni)

CENY

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem 
baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nie-
przemakalną kurtkę.

• Możliwość zabrania  munduru, oraz  własnej repliki ASG 
(broń deponowana codziennie w zbrojowni). 

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Operację Sztorm 
własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktycz-
ny będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony uczestni-
kom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.
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OPERACJA SZTORM
LEVEL 2
OBÓZ ASG
7 - 8 SP oraz GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI ?
• Kryptonim: Zenit 2
• Cel: lokalizacja i zdobycie bunkrów terrorystów
• Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie, osiągnij cel, po-

czuj się jak członek jednostek specjalnych 
• Misja 12H

PROGRAM
ASG
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów 
ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. Każdy uczestnik 
ma nieograniczoną ilość BIO kul ! 

SZKOLENIE TAKTYCZNE: TAKTYKA, CZARNA, ZIELO-
NA i CZERWONA - POZIOM PODSTAWOWY
• Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
• Zdobywanie bunkrów przeciwnika, rajdy za linie wroga, za-

sadzki
• Izolacja rejonu działań innych jednostek, wsparcie ogniowe 

oraz zabezpieczenie ich ewakuacji
• Szturm na umocnione pozycje przeciwnika 
• Odbicie i ochrona VIP-a
• Odbicie zakładników
• Zlokalizowanie i zdobycie bazy terrorystów
• Działania nocne i piesze patrole
• Działania inżynieryjne takie jak: budowanie i maskowanie 

stanowisk ogniowych, kamuflaż osobisty
• Rywalizacja z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki: 

granaty hukowe, świece dymne itp.
• Misja 12H

SZKOLENIE LINOWE według programu szkolenia jed-
nostek specjalnych
• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych 
• Wspinaczka - zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na ska-

łach 

• Zjazdy i wychodzenie po linie (techniki wykorzystywane w 
eksploracji jaskiń pionowych)              

ZAJĘCIA STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych

BUSHCRAFT – UMIEJĘTNOŚĆ/SZTUKA PRZETRWA-
NIA W DZICZY

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nawiązywanie łączności poprzez: krótkofalówki, szyfry woj-

skowe, Alfabet Morse’a
• Przeprawa przez pola minowe - gra terenowa z użyciem wy-

krywaczy metali 
• Budowa noszy
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia 

transport rannego

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie 

mapy”, zabawy terenowe
• Geocaching
• Przeprawa przez bagna

WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawowe elementy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games

• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Hamak Kino Letnie

TERMIN
23.06-06.07.2018 (14 dni)

CENY

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem 
baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nie-
przemakalną kurtkę.

• Możliwość zabrania  munduru, oraz  własnej repliki ASG 
(broń deponowana codziennie w zbrojowni) 

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Operację Sztorm 
własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktycz-
ny będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony uczestni-
kom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica
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OPERACJA SZTORM
LEVEL 3
OBÓZ ASG OBOWIĄZKOWO UKOŃCZONY LEVEL 2
7 - 8 SP oraz GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI ?
• Kryptonim: Zenit 3
• Cel: lokalizacja, zdobycie i ochrona bunkrów terrorystów
• Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie, osiągnij cel, po-

czuj się jak członek jednostek specjalnych 
• Misja 24H

PROGRAM
ASG
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów 
ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. Każdy uczestnik 
ma nieograniczoną ilość BIO kul ! 

SZKOLENIE TAKTYCZNE - POZIOM ZAAWANSOWANY 
Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym; Misja 
24H (transport busem na miejsce operacji); odprawy przed 
misją; analiza wideo.

TAKTYKA CZARNA – prowadzenie działań ofensywnych w 
terenie zurbanizowanym, polegających na walce z przeciwni-
kiem znajdującym się w budynku lub w innym obiekcie:
• Odbicie zakładników,  wejścia, planowanie, opcja skryta
• Opanowywanie budynków przy pomocy sprzętu wysokościo-

wego (cienkie liny, gruba lina, drabinka speleo)
• Opanowywanie pojazdów typu samochód
• Ataki kombinowane na cel, opanowywanie obiektów wielko-

gabarytowych
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść

TAKTYKA ZIELONA – prowadzenie zadań w terenie otwar-
tym lub leśnym:
• Patrolowanie, obserwacja, zasadzki, rajdy za linie wroga
• Poruszanie się marszem ubezpieczonym w terenie leśnym
• Bytowanie w terenie przygodnym, budowanie baz, łączność 

osobowa i bezosobowa
• Kontakty ogniowe, prowadzenie obserwacji, 

TAKTYKA SZARA – zadania związane z bezpośrednią ochro-
ną osób (potocznie zwaną ochroną VIP):
• Zasady planowania, przygotowania i prowadzenia działań 

specjalnych, ochrony pirotechnicznej, przeciwsnajperskiej
• Konwojowanie VIP

SAMOOBRONA
• Technik walki wręcz stosowane przez żołnierzy elitarnych 

jednostek specjalnych

SZKOLENIE LINOWE
• Zjazdy komandoskie

BUSHCRAFT – UMIEJĘTNOŚĆ/SZTUKA PRZETRWA-
NIA W DZICZY

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nawiązywanie łączności
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia, 

transport rannego

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie 

mapy”
• Geocaching
• Przeprawa przez bagna
• Budowa i przeprawa na tratwie 
 
WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody
 
JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowanie jedzenia 

SZKOLENIE STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych, 
praca na różnych replikach broni, użycie środków pirotech-
nicznych, dobór broni ze względu na sytuacje taktyczną, 

poruszanie się w dwójkach taktycznych, komunikacja z wy-
korzystaniem znaków werbalnych i niewerbalnych

• Nocna gra
• Wizyta na profesjonalnej strzelnicy w Częstochowie – ostre 

strzelanie: 20 strzałów na osobę; podczas zajęć nauki 
strzelania uczestnicy nabierają umiejętności koncentracji, 
panowania nad swoimi emocjami, wzmacniają charakter, 
dyscyplinę i poczucie pewności siebie; uczą się odpowie-
dzialności i bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią oraz 
odpowiedniego sposobu zachowania podczas użytkowania 
broni – dodatkowo płatne 120 zł/os.

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Games
• Hamak Nocne Manewry
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

TERMIN
23.06-06.07.2018 (14 dni)

CENY

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur
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UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem 
baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nie-
przemakalną kurtkę + karimatę, śpiwór, menażkę, kubek, 
sztućce.

• Możliwość zabrania  munduru, oraz  własnej repliki ASG 
(broń deponowana codziennie w zbrojowni).

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Operację Sztorm 
własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktycz-
ny będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony uczestni-
kom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.
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OPERACJA SZTORM
LEVEL 4
OBÓZ ASG OBOWIĄZKOWO UKOŃCZONY LEVEL 3
8 SP oraz GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI ?
• Kryptonim: Zenit 4
• Cel: lokalizacja, zdobycie i ochrona bunkrów terrorystów
• Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie, osiągnij cel, po-

czuj się jak członek jednostek specjalnych 
• Misja 48H

PROGRAM
ASG
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów 
ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. Każdy uczestnik 
ma nieograniczoną ilość BIO kul ! 

SZKOLENIE TAKTYCZNE - POZIOM ZAAWANSOWANY 
Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym; Misja 
48H (transport busem na miejsce operacji); odprawy przed 
misją; analiza wideo.

TAKTYKA CZARNA – prowadzenie działań ofensywnych w 
terenie zurbanizowanym, polegających na z walce z przeciwni-
kiem znajdującym się w budynku lub w innym obiekcie:
• Odbicie zakładników,  wejścia, planowanie, opcja skryta
• Opanowywanie budynków przy pomocy sprzętu wysokościo-

wego (cienkie liny , gruba lina, drabinka speleo)
• Opanowywanie pojazdów typu samochód
• Ataki kombinowane na cele, opanowywanie obiektów wiel-

kogabarytowych
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść

TAKTYKA ZIELONA – prowadzenie zadań w terenie otwar-
tym lub leśnym:
• Patrolowanie, obserwacja, zasadzki, rajdy za linie wroga
• Poruszanie się marszem ubezpieczonym w terenie leśnym
• Bytowanie w terenie przygodnym, budowanie baz, łączność 

osobowa i bezosobowa
• Kontakty ogniowe, prowadzenie obserwacji, 

TAKTYKA SZARA – zadania związane z bezpośrednią ochro-
ną osób (potocznie zwaną ochroną VIP):
• Zasady planowania, przygotowania i prowadzenia działań 

specjalnych, ochrony pirotechnicznej, przeciwsnajperskiej
• Konwojowanie VIP

SAMOOBRONA
• Technik walki wręcz stosowane przez żołnierzy elitarnych 

jednostek specjalnych

SZKOLENIE LINOWE
• Zjazdy komandoskie

BUSHCRAFT – UMIEJĘTNOŚĆ/SZTUKA PRZETRWA-
NIA W DZICZY

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nawiązywanie łączności
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia, 

transport rannego

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, „czytanie mapy”
• Geocaching
• Przeprawa przez bagna
• Budowa i przeprawa na tratwie 
 
WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody
 
JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

SZKOLENIE STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych, 
praca na różnych replikach broni, użycie środków pirotech-
nicznych, dobór broni ze względu na sytuacje taktyczną, 
poruszanie się w dwójkach taktycznych, komunikacja z wy-

korzystaniem znaków werbalnych i niewerbalnych
• Nocna gra
• Wizyta na profesjonalnej strzelnicy w Częstochowie – ostre 

strzelanie: 20 strzałów na osobę; podczas zajęć nauki 
strzelania uczestnicy nabierają umiejętności koncentracji, 
panowania nad swoimi emocjami, wzmacniają charakter, 
dyscyplinę i poczucie pewności siebie; uczą się odpowie-
dzialności i bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią i 
odpowiedniego sposobu zachowania podczas użytkowania 
broni – dodatkowo płatne 120 zł/os

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Games
• Hamak Nocne Manewry
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

TERMIN
23.06-06.07.2018 (14 dni)

CENY

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur
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UWAGA
• Każdy uczestnik musi posiadać: mundur oddzielny plecak 

z obowiązkowym wyposażeniem w śpiwór, karimatę, ciepły 
polar, menażkę, niezbędnik, kubek, buty na zmianę najle-
piej trekkingowe, latarkę czołówkę, kawałek sznurka, kurtkę 
przeciwdeszczową

• Dodatkowe nieobowiązkowe wyposażenie w plecaku to: 
nóż, krzesiwo, uprząż, kask wspinaczkowy, karabinki, buty 
wspinaczkowe, kompas, GPS, hamak

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Operację Sztorm 
własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktycz-
ny będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony uczestni-
kom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica

• Możliwość zabrania własnej repliki ASG (broń deponowana 
codziennie w zbrojowni) 
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AKADEMIA PRZYGODY 
NA JURZE 
1 - 6 SP

OBÓZ WYŁĄCZNIE Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ

ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM OSÓB  

Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

www.celiakia.pl

DLACZEGO Z NAMI ?
• Bogaty program realizowany pod okiem naszych najlep-

szych trenerów to wspaniała i niepowtarzalna wakacyjna 
przygoda. Nuda – tu na nią nie ma czasu!

• Pakiet Jura w cenie obozu
• Dietetyk na miejscu przez cały czas trwania obozu!

PROGRAM
• Przygoda z grami terenowymi w tym wieczorne podchody
• Przygoda z igrzyskami sportowymi
• Przygoda z turniejem - turniej gier zespołowych Hamak Ga-

mes
• Przygoda z rajdem - rajd Hamak Trophy
• Przygoda z grami zespołowymi: nauka i doskonalenie ele-

mentów technicznych gry w siatkówkę plażową, piłkę noż-
ną, mini rugby

• Przygoda z grami piknikowymi: badminton, kwadrant, pa-
lant, frisbee, ringo

• Przygoda z tańcem: zapoznanie z technikami tanecznymi

Pakiet Jura:
• Przygoda ze wspinaczką: zajęcia teoretyczne z podstaw 

wspinaczki i sprzętu alpinistycznego, zajęcia praktyczne na 
drogach wspinaczkowych o stopniu trudności dostosowa-
nych do możliwości uczestników, tyrolka

• Przygoda z survivalem: budowanie szałasów, rozpalanie 
ognisk w ciężkich warunkach, nauka czytania mapy, zajęcia 

z wykrywaczem metali
• Przygoda z pierwszą pomocą: bandażowanie, skaleczenia, 

krwotoki, oparzenia, budowanie noszy i transport rannego
• Przygoda na strzelnicy:  łuki, wiatrówki, paintball, ASG

DODATKOWO
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami
• Zabawy integracyjne
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Planszowa
• Hamak Dzień
• Kąpiele pod opieką ratownika

ZAJĘCIA WYJAZDOWE
• Wizyta w aquaparku w Łazach 

TERMIN 
07.07-20.07.2018 (14 dni)

CENA
• z dowozem własnym: 2090 zł 
• z dojazdem (wyjazd z Warszawy): 2190 zł

UWAGA
• Wszystkich uczestników obowiązuje ścisła dieta bezgluteno-

wa
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JURA CAMP 
7 - 8 SP oraz GIM i LO

OBÓZ WYŁĄCZNIE Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ

ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM OSÓB  

Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

www.celiakia.pl

DLACZEGO Z NAMI ?
• Bogaty program integracyjny, sportowy 
• Pakiet Jura w cenie obozu
• Dietetyk na miejscu przez cały czas trwania obozu!

PROGRAM
• Gry terenowe w tym wieczorne podchody
• Hamak Igrzyska Sportowe
• Hamak Games
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Gry zespołowe: nauka i doskonalenie elementów technicz-

nych gry w siatkówkę plażową, piłkę nożną, mini rugby
• Gry piknikowe: badminton, kwadrant, palant, frisbee, ringo
• Podstawy survivalu: budowanie szałasów, rozpalanie ognisk 

w ciężkich warunkach, zdobywanie wody
• Zajęcia teoretyczne z podstaw wspinaczki i sprzętu alpini-

stycznego
• Zajęcia praktyczne na drogach wspinaczkowych o stopniu 

trudności dostosowanych do możliwości uczestników - za-
jęcia wspinaczkowe odbywają się na naturalny ostańcach i 
nie wymagają od uczestników wcześniejszego przygotowa-
nia 

• Zajęcia linowe - most tybetański, zjazd i wychodzenie po 
linie, tyrolka

• Orienteering: nauka czytania mapy, poruszanie się w tere-
nie za pomocą kompasu i GPS 

• Zajęcia na poligonie paintballowym: paintball, ASG
• Zajęcia na strzelnicy: pneumatyczna broń krótka i snajper-

ska broń długa

DODATKOWO
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki
• Zabawy integracyjne
• Kąpiele pod opieką ratownika

ZAJĘCIA WYJAZDOWE
• Wizyta w aquaparku w Łazach 

TERMIN 
07.07-20.07.2018 (14 dni)

CENA
• z dowozem własnym: 2090 zł 
• z dojazdem (wyjazd z Warszawy): 2190 zł

UWAGA
• Wszystkich uczestników obowiązuje ścisła dieta bezgluteno-

wa
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KOMANDOSI
OBÓZ ASG i PAINTBALL
7 - 8 SP oraz GIM i LO

OBÓZ WYŁĄCZNIE Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ

ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM OSÓB  

Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

www.celiakia.pl

DLACZEGO Z NAMI ?
• Przejdź specjalistyczne szkolenie – poczuj się jak koman-

dos
• Dietetyk na miejscu przez cały czas trwania obozu!

PROGRAM
• ASG/paintball: zajęcia teoretyczne i praktyczne, szkolenie 

strzeleckie pneumatyczna broń krótka i snajperska broń 
długa,  karabiny Air Soft Gun, łuki, strzelanie do tarcz, ce-
lów ruchomych i nieruchomych, treningi i bitwy (profesjo-
nalny poligon), odbicie i ochrona VIP-a, zdobywanie bazy 
przeciwnika, granaty dymne do pozoracji pola walki; za-
pewniamy:  paintball - Markery Spyder i Tippmann maski z 
podwójną termalną szybką o bardzo dobrym kącie widzenia 
kombinezon ochronny, ochronę na szyję, rękawiczki; ASG 
– repliki różnych broni, okulary ochronne, maskę, kombine-
zon

• Wspinaczka: nauka wiązania węzłów alpinistycznych, wspi-
naczka - zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na skałach 
na drogach wspinaczkowych o zróżnicowanym stopniu trud-
ności

• Survival: nauka czytania mapy, krótkofalówki, szyfry wojsko-
we, Alfabet Morse’a, przeprawa przez pola minowe - gra 
terenowa z użyciem wykrywaczy metali 

• Samoobrona: podstawowe elementy samoobrony
• Pierwsza pomoc: bandażowanie, skaleczenia, krwotoki, 

oparzenia, budowanie noszy i transport rannego

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Igrzyska Sportowe
• Hamak Games
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Hamak Nocne Manewry
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki

ZAJĘCIA WYJAZDOWE
• Wizyta w aquaparku w Łazach 

TERMIN 
07.07-20.07.2018 (14 dni)

CENA
• z dowozem własnym: 2490 zł 
• z dojazdem (wyjazd z Warszawy): 2590 zł

UWAGA
• Wszystkich uczestników obowiązuje ścisła dieta bezgluteno-

wa
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem 
baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nie-
przemakalną kurtkę

• Możliwość zabrania  munduru, oraz  własnej repliki ASG 
(broń deponowana codziennie w zbrojowni) 

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obóz Komandosi 
własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktycz-
ny będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony uczestni-
kom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica
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POSZUKIWACZE 
PRZYGÓD 
1 - 6 SP 

DLACZEGO Z NAMI ?
Jurajska Odznaka Sprawności Hamak-tur 
• Rodzaje odznak: brązowa, srebrna i złota
• Każdej odznace odpowiada liczba punktów, które trzeba 

uzyskać aby ją zdobyć
• Wszystkie zadania z zakresu zajęć linowych, wspinaczki, 

survivalu i speleologii mają przyporządkowaną konkretną 
liczbę punktów

• Aby zdobyć punkty należy dobrze wykonać zlecone zadanie 

PROGRAM
Odznaka Brązowa
• Wspinaczka: zajęcia teoretyczne z podstaw wspinania, wspi-

naczka skałkowa na jurajskich drogach o stopniu trudności 
III - IV

• Gry i zajęcia survivalowe w tym budowanie szałasu i rozpa-
lanie ognisk 

• Zajęcia linowe: most linowy, zjazd z pionowej skały, wycho-
dzenie za pomocą sprzętu alpinistycznego

• Zajęcia strzeleckie z  łuków i wiatrówek na strzelnicy 
• Zwiedzanie jaskini poziomej 

Odznaka Srebrna
• Wspinaczka: zajęcia teoretyczne i praktyczne z podstaw 

wspinania i asekuracji, wspinaczka skałkowa na jurajskich 
drogach o stopniu trudności od IV

• Zajęcia linowe: tyrolka, most linowy, zjazd z 20 metrowej 
skały, wychodzenie za pomocą sprzętu alpinistycznego

• Gry i zajęcia survivalowe w tym budowanie szałasu połączo-
ne z noclegiem, przygotowanie posiłków w terenie, nauka 
poruszania się za pomocą mapy i kompasu

• Zwiedzanie dwóch wybranych jaskiń 
• Zajęcia strzeleckie z  wiatrówek i paintballa na polu paintbal-

lowym 

Odznaka Złota
• Wspinaczka: zajęcia teoretyczne z podstaw wspinania i ase-

kuracji, wspinaczka skałkowa na jurajskich drogach o stop-
niu trudności od V 

• Zajęcia linowe: tyrolka, most linowy, zjazdy z 30 metrowej 
skały, wychodzenie za pomocą sprzętu alpinistycznego

• Zwiedzanie dwóch wybranych jaskiń 
• Gry i zajęcia survivalowe w tym budowanie szałasu połączo-

ne z noclegiem, przygotowywanie posiłków w terenie, nauka 
poruszania się za pomocą mapy i podstawy GPS

• Zajęcia strzeleckie z łuków, wiatrówek, paintballa i ASG na 
polu paintballowym 

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika
• Gry i zabawy + mini siatkówka, piłka nożna, palant 

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Planszowa
• Hamak Dzień
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami
• Hamak Kino Letnie

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2490 zł

cena srebrna 2590 zł

cena podstawowa 2690 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA - należy zabrać
• Odznaka Brązowa mały plecak, wygodne buty trekkin-

gowe, obuwie sportowe oraz buty do wspinaczki skałkowej 
(zamiennie tenisówki, korkotrampki), trekkingowe spodnie 
i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną kurtkę, latarkę 
czołówkę z zapasem baterii, ciepły sweter lub polar

• Odznaka Srebrna i Złota mały plecak, wygodne buty 
trekkingowe, obuwie sportowe oraz buty do wspinaczki 
skałkowej (zamiennie tenisówki, korkotrampki), trekkingowe 
spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną kurtkę, 
latarkę czołówkę z zapasem baterii, ciepły sweter lub polar, 
śpiwór, karimatę
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OPERACJA 
ORLE GNIAZDO LEVEL 1
OBÓZ ASG I PAINTBALL
4 - 6 SP

DLACZEGO Z NAMI ?
• Kryptonim: Burza 1
• Cel: wyzwolenie okupowanych terytoriów
• Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie wojskowe, osią-

gnij cel, poczuj się jak komandos

PROGRAM
ASG - podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych ka-
rabinów ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. Każdy 
uczestnik ma nieograniczoną ilość BIO kul ! 

PAINTBALL - podczas całego obozu zapewniamy markery 
Spyder i Tippmann, maski z podwójną termalną szybką o bar-
dzo dobrym kącie widzenia, kombinezon ochronny.
• Zajęcia teoretyczne i praktyczne
• Treningi i bitwy na poligonach 
• Trening strzelecki - strzelanie do celów i tarcz nieruchomych 

oraz ruchomych
• Działania inżynieryjne, takie jak: budowanie i maskowanie 

stanowisk ogniowych, kamuflaż osobisty
• Scenariusze przewidują: zdobywanie bazy przeciwnika, raj-

dy za linie wroga, zasadzki, szturm na umocnione pozycje 
przeciwnika, odbicie i ochrona VIP-a, operacja przechwyce-
nia tajnego transportu

SZKOLENIE LINOWE według programu szkolenia jed-
nostek specjalnych: 
• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych 
• Wspinaczka - zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na ska-

łach 
• Przeprawa po moście komandoskim    
• Zjazdy i wychodzenie po linie (techniki wykorzystywane w 

eksploracji jaskiń pionowych)

ZAJĘCIA STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nawiązywanie łączności poprzez: krótkofalówki, szyfry woj-

skowe, Alfabet Morse’a
• Przeprawa przez pola minowe - gra terenowa z użyciem wy-

krywaczy metali 
• Budowa noszy
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia 

transport rannego

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie 

mapy”, zabawy terenowe
• Gra terenowa wykorzystująca satelitarny system nawigacji
 
WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody
 
JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawowe elementy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Hamak Kino Letnie

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni)

CENY

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem 
baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nie-
przemakalną kurtkę

• Możliwość zabrania  munduru, oraz  własnej repliki ASG 
(broń deponowana codziennie w zbrojowni) 

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Operację Orle 
Gniazdo własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt 
taktyczny będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony 
uczestnikom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności 
rodzica
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OPERACJA 
ORLE GNIAZDO LEVEL 2
OBÓZ ASG I PAINTBALL
7 - 8 SP oraz GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI ?
• Kryptonim: Burza 2
• Cel: wyzwolenie okupowanych terytoriów
• Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie wojskowe, osią-

gnij cel, poczuj się jak komandos 
• Misja 12H

PROGRAM
ASG - podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych ka-
rabinów ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. Każdy 
uczestnik ma nieograniczoną ilość BIO kul ! 

PAINTBALL - podczas całego obozu zapewniamy markery 
Spyder i Tippmann, maski z podwójną termalną szybką o bar-
dzo dobrym kącie widzenia, kombinezon ochronny.

SZKOLENIE TAKTYCZNE – TAKTYKA CZARNA, ZIELO-
NA, CZERWONA, SZARA
• Zajęcia teoretyczne i praktyczne
• Treningi w terenie zabudowanym i bitwy na poligonach, oraz 

w terenie leśnym, misja z wykorzystaniem busa 
• Trening strzelecki do celów i tarcz nieruchomych oraz ru-

chomych
• Działania nocne i piesze patrole
• Działania inżynieryjne takie jak: budowanie i maskowanie 

stanowisk ogniowych, 
• Scenariusze przewidują: zdobywanie bazy przeciwnika, raj-

dy za linie wroga, zasadzki, szturm na umocnione pozycje 
przeciwnika, odbicie i ochrona VIP-a, operację przechwyce-
nia tajnego transportu

• Misja 12H

SZKOLENIE LINOWE według programu szkolenia jed-
nostek specjalnych: 
• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych 
• Wspinaczka - zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na ska-

łach
• Przeprawa po zbudowanym wcześniej moście komando-

skim    
• Zjazdy i wychodzenie po linie (techniki wykorzystywane w 

zdobywaniu ścian budynków)

ZAJĘCIA STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych

BUSHCRAFT – UMIEJĘTNOŚĆ/SZTUKA PRZETRWA-
NIA W DZICZY

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nawiązywanie łączności poprzez: krótkofalówki, szyfry woj-

skowe, Alfabet Morse’a
• Przeprawa przez pola minowe - gra terenowa z użyciem wy-

krywaczy metali 
• Budowa noszy
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia 

transport rannego

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie 

mapy”, zabawy terenowe
• Geocaching
• Przeprawa przez bagna

WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawowe elementy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Hamak Kino Letnie

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni)

CENY

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem 
baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nie-
przemakalną kurtkę + karimatę, śpiwór, menażkę, kubek, 
sztućce

• Możliwość zabrania  munduru, oraz  własnej repliki ASG 
(broń deponowana codziennie w zbrojowni) 

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Operację Orle 
Gniazdo własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt 
taktyczny będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony 
uczestnikom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności 
rodzica
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OPERACJA 
ORLE GNIAZDO LEVEL 3
OBÓZ ASG I PAINTBALL
OBOWIĄZKOWO UKOŃCZONY LEVEL 2
7 - 8 SP oraz GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI?
• Kryptonim: Burza 3
• Cel: wyzwolenie okupowanych terytoriów
• Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie wojskowe, osią-

gnij cel, poczuj się jak komandos 
• Misja 24H

PROGRAM
ASG - podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych ka-
rabinów ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. Każdy 
uczestnik ma nieograniczoną ilość BIO kul! 

PAINTBALL - podczas całego obozu zapewniamy markery 
Spyder i Tippmann, maski z podwójną termalną szybką o bar-
dzo dobrym kącie widzenia, kombinezon ochronny.

SZKOLENIE TAKTYCZNE - POZIOM ZAAWANSOWANY 
Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym; MISJA 
24H (transport busem na miejsce operacji); odprawy przed 
misją; analiza wideo.

TAKTYKA CZARNA - prowadzenie działań ofensywnych w te-
renie zurbanizowanym polegających na walce z przeciwnikiem 
znajdującym się w budynku lub w  innym obiekcie:
• Odbicie zakładników,  wejścia, planowanie, opcja skryta
• Opanowywanie budynków przy pomocy sprzętu wysokościo-

wego (cienkie liny, gruba lina, drabinka speleo)
• Opanowywanie pojazdów typu samochód
• Ataki kombinowane na cel, opanowywanie obiektów wielko-

gabarytowych
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść

TAKTYKA ZIELONA - prowadzenie zadań w terenie otwar-
tym lub leśnym:

• Patrolowanie, obserwacja, zasadzki, rajdy za linie wroga
• Poruszanie się marszem ubezpieczonym w terenie leśnym
• Bytowanie w terenie przygodnym, budowanie baz, łączność 

osobowa i bezosobowa
• Kontakty ogniowe, prowadzenie obserwacji, 

TAKTYKA SZARA - zadania związane z bezpośrednią ochro-
ną osób (potocznie zwaną ochroną VIP):
• Zasady planowania, przygotowania i prowadzenia działań 

specjalnych, ochrony pirotechnicznej, przeciwsnajperskiej
• Konwojowanie VIP

SAMOOBRONA
• Technik walki wręcz stosowane przez żołnierzy elitarnych 

jednostek specjalnych

SZKOLENIE LINOWE
• Zjazdy komandoskie

BUSHCRAFT – UMIEJĘTNOŚĆ/SZTUKA PRZETRWA-
NIA W DZICZY

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nawiązywanie łączności
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia, 

transport rannego

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie 

mapy”
• Geocaching
• Budowa tratwy i przeprawa przez bagna
 
WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody
 
JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowanie jedzenia 

SZKOLENIE STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych, 
praca na różnych replikach broni, użycie środków pirotech-
nicznych, dobór broni ze względu na sytuacje taktyczną, 
poruszanie się w dwójkach taktycznych, komunikacja z wy-
korzystaniem znaków werbalnych i niewerbalnych

• Nocna gra
• Wizyta na profesjonalnej strzelnicy w Częstochowie – ostre 

strzelanie: 20 strzałów na osobę; podczas zajęć nauki 
strzelania uczestnicy nabierają umiejętności koncentracji, 
panowania nad swoimi emocjami, wzmacniają charakter, 
dyscyplinę i poczucie pewności siebie; uczą się odpowie-
dzialności i bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią oraz 
odpowiedniego sposobu zachowania podczas użytkowania 
broni – dodatkowo płatne 120 zł/os

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Games
• Hamak Nocne Manewry
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni))

CENY

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur
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UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem 
baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nie-
przemakalną kurtkę + karimatę, śpiwór, menażkę, kubek, 
sztućce

• Możliwość zabrania  munduru, oraz  własnej repliki ASG 
(broń deponowana codziennie w zbrojowni) 

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Operację Orle 
Gniazdo własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt 
taktyczny będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony 
uczestnikom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności 
rodzica
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OPERACJA 
ORLE GNIAZDO LEVEL 4
OBÓZ ASG I PAINTBALL
OBOWIĄZKOWO UKOŃCZONY LEVEL 3
8 SP oraz GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI?
• Kryptonim: Burza 4
• Cel: wyzwolenie okupowanych terytoriów
• Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie wojskowe, osią-

gnij cel, poczuj się jak komandos 
• Misja 48H

PROGRAM
ASG - podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych ka-
rabinów ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. Każdy 
uczestnik ma nieograniczoną ilość BIO kul! 

PAINTBALL - podczas całego obozu zapewniamy markery 
Spyder i Tippmann, maski z podwójną termalną szybką o bar-
dzo dobrym kącie widzenia, kombinezon ochronny.

SZKOLENIE TAKTYCZNE - POZIOM ZAAWANSOWANY
Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym; Misja 
48H (transport busem na miejsce operacji); odprawy przed 
misją; analiza wideo.

TAKTYKA CZARNA - prowadzenie działań ofensywnych w 
terenie zurbanizowanym związane z walką z przeciwnikiem 
znajdującym się w budynku lub w innym obiekcie:
• Odbicie zakładników,  wejścia, planowanie, opcja skryta
• Opanowywanie budynków przy pomocy sprzętu wysokościo-

wego (liny cienkie, gruba lina, drabinka speleo)
• Opanowywanie pojazdów typu samochód
• Ataki kombinowane na cele, opanowywanie obiektów wiel-

kogabarytowych
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść

TAKTYKA ZIELONA - prowadzenie zadań w terenie otwar-
tym lub leśnym:

• Patrolowanie, obserwacja, zasadzki, rajdy za linie wroga
• Poruszanie się marszem ubezpieczonym w terenie leśnym
• Bytowanie w terenie przygodnym, budowanie baz, łączność 

osobowa i bezosobowa
• Kontakty ogniowe, prowadzenie obserwacji, 

TAKTYKA SZARA - zadania związane z bezpośrednią ochro-
ną osób (potocznie zwana ochrona VIP):
• Zasady planowania, przygotowania i prowadzenia działań 

specjalnych, ochrony pirotechnicznej, przeciwsnajperskiej
• Konwojowanie VIP
SAMOOBRONA
• Technik walki wręcz stosowane przez żołnierzy elitarnych 

jednostek specjalnych

SZKOLENIE LINOWE
• Zjazdy komandoskie

BUSHCRAFT – UMIEJĘTNOŚĆ/SZTUKA PRZETRWA-
NIA W DZICZY

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nawiązywanie łączności
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia, 

transport rannego

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, „czytanie mapy”
• Geocaching
• Budowa tratwy i przeprawa przez bagna
 
WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody
 
JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

SZKOLENIE STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych, 
praca na różnych replikach broni, użycie środków pirotech-
nicznych, dobór broni ze względu na sytuacje taktyczną, 
poruszanie się w dwójkach taktycznych, komunikacja z wy-
korzystaniem znaków werbalnych i niewerbalnych

• Nocna gra
• Wizyta na profesjonalnej strzelnicy w Częstochowie – ostre 

strzelanie: 20 strzałów na osobę; podczas zajęć nauki 
strzelania uczestnicy nabierają umiejętności koncentracji, 
panowania nad swoimi emocjami, wzmacniają charakter, 
dyscyplinę i poczucie pewności siebie; uczą się odpowie-
dzialności i bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią i 
odpowiedniego sposobu zachowania podczas użytkowania 
broni – dodatkowo płatne 120 zł/os

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Games
• Hamak Nocne Manewry
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni)

CENY

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur



43HAMAK-TUIR • Katalog LATO 2018 • WYCHOWANIE PRZEZ SPORT

UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem 
baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nie-
przemakalną kurtkę + karimatę, śpiwór, menażkę, kubek, 
sztućce

• Możliwość zabrania  munduru, oraz  własnej repliki ASG 
(broń deponowana codziennie w zbrojowni) 

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Operację Orle 
Gniazdo własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt 
taktyczny będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony 
uczestnikom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności 
rodzica
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JURA MIX 
1 - 6 SP 

DLACZEGO Z NAMI?
• Wypasiony pakiet obozowy to połączenie aktywności gór-

skiej oraz sportowej z atrakcjami turystycznymi Jury i wypo-
czynkiem  

PROGRAM
ZAJĘCIA LINOWE
• Wspinaczka - zajęcia teoretyczne i praktyczne, nauka wspi-

nania na skałach 
• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych 
• Most linowy i przeprawa między skałami  
• Tyrolka
• Zjazdy i wychodzenie po linie (techniki wykorzystywane w 

eksploracji jaskiń pionowych)
• Eksploracja jaskini poziomej

SURVIVAL CAMP
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nauka czytania i poruszania się w terenie za pomocą mapy 
• Nocne podchody z mapami
• Zdobywanie wody, 
• Rozpalanie ognia w trudnych warunkach

ZAMKI-zwiedzanie
• Zamek w Ogrodzieńcu

SPORT
• Aquapark w Łazach 
• Park Rozrywki Ogrodzieniec
• Gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka
• Gry piknikowe: badminton, kwadrant, palant, frisbee, ringo
• Turnieje i rozgrywki
• Strzelanie z łuków do tarcz

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Igrzyska
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Planszowa
• Hamak Dzień
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami
• Hamak Kino Letnie

TERMIN
04.08-17.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2490 zł

cena srebrna 2590 zł

cena podstawowa 2690 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowe
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DELTA FORCE KIDS 
1 - 3 SP 

DLACZEGO Z NAMI?
• Bezpieczna zabawa w wojsko pod opieką najlepszych in-

struktorów 

PROGRAM
PAINTBALL LASEROWY
Zapewniamy pistolet i kamizelkę. Gra jest całkowicie bezpiecz-
na i bezkontaktowa. 
• Zajęcia teoretyczne i praktyczne w budynku
• Zdobywanie bazy przeciwnika
• Odbicie zakładników

ASG
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów 
ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. 
• Zajęcia teoretyczne i praktyczne na strzelnicy
• Podstawowe gry na poligonie
• Budowanie i maskowanie stanowisk ogniowych, kamuflaż 

osobisty

ZAJĘCIA STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów nieruchomych

ZAJĘCIA LINOWE
• Wspinaczka - zajęcia teoretyczne i praktyczne, nauka wspi-

nania na skałach 
• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych 
• Most linowy i przeprawa między skałami  
• Tyrolka
• Zjazdy i wychodzenie po linie
• Eksploracja jaskini poziomej

SURVIVAL CAMP
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Rozpalanie ognia w trudnych warunkach

ZAMKI-zwiedzanie
• Zamek w Ogrodzieńcu

SPORT
• Aquapark w Łazach 
• Park Rozrywki Ogrodzieniec
• Gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka
• Gry piknikowe: badminton, kwadrant, palant, frisbee, ringo
• Turnieje i rozgrywki
• Strzelanie z łuków do tarcz

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Igrzyska
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Planszowa
• Hamak Dzień
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami
• Hamak Kino Letnie

TERMIN
04.08-17.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2490 zł

cena srebrna 2590 zł

cena podstawowa 2690 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem 
baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nie-
przemakalną kurtkę 

• Możliwość zabrania  munduru, oraz  własnej repliki ASG 
(broń deponowana codziennie w zbrojowni) 

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Delta Force Kids 
własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktycz-
ny będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony uczestni-
kom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica
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DELTA FORCE LEVEL 1
OBÓZ ASG
4 - 6 SP 

DLACZEGO Z NAMI?
• Kryptonim: Huragan 1 
• Cel: lokalizacja i zdobycie bazy wroga
• Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie, osiągnij cel, po-

czuj się jak członek jednostek specjalnych 

PROGRAM
ASG
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów 
ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. Każdy uczestnik 
ma nieograniczoną ilość BIO kul ! 
• Treningi i bitwy na poligonach 
• Zdobywanie bunkrów przeciwnika, rajdy za linie wroga, za-

sadzki
• Izolacja rejonu działań innych jednostek, wsparcie ogniowe 

oraz zabezpieczenie ich ewakuacji
• Szturm na umocnione pozycje przeciwnika 
• Odbicie zakładników
• Zlokalizowanie i zdobycie bazy terrorystów
• Działania inżynieryjne takie jak: budowanie i maskowanie 

stanowisk ogniowych, kamuflaż osobisty
• Rywalizacja z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki: 

granaty hukowe, świece dymne itp.

SZKOLENIE LINOWE według programu szkolenia jed-
nostek specjalnych
• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych 
• Wspinaczka - zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na ska-

łach 
• Zjazdy i wychodzenie po linie (techniki wykorzystywane w 

eksploracji jaskiń pionowych)              

ZAJĘCIA STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych 

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nawiązywanie łączności poprzez: krótkofalówki, szyfry woj-

skowe, Alfabet Morse’a
• Przeprawa przez pola minowe - gra terenowa z użyciem wy-

krywaczy metali 
• Budowa noszy
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia 

transport rannego

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie 

mapy”, zabawy terenowe
• Gra terenowa wykorzystująca satelitarny system nawigacji
 
WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody
 
JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawowe elementy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Hamak Kino Letnie

TERMIN
04.08-17.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem 
baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nie-
przemakalną kurtkę.

• Możliwość zabrania  munduru, oraz  własnej repliki ASG 
(broń deponowana codziennie w zbrojowni) 

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Deltę Force wła-
snych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny 
będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony uczestnikom 
w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.
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DELTA FORCE LEVEL 2
OBÓZ ASG
7 - 8 SP oraz GIM i LO 

DLACZEGO Z NAMI?
• Kryptonim: Huragan 2
• Cel: lokalizacja i zdobycie bazy wroga
• Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie, osiągnij cel, po-

czuj się jak członek jednostek specjalnych 
• Misja 12H

PROGRAM
ASG
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów 
ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. Każdy uczestnik 
ma nieograniczoną ilość BIO kul ! 

SZKOLENIE TAKTYCZNE – TAKTYKA: CZARNA, ZIE-
LONA, CZERWONA - POZIOM PODSTAWOWY
• Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
• Zdobywanie bunkrów przeciwnika, rajdy za linie wroga, za-

sadzki
• Izolacja rejonu działań innych jednostek, wsparcie ogniowe 

oraz zabezpieczenie ich ewakuacji
• Szturm na umocnione pozycje przeciwnika 
• Odbicie i ochrona VIP-a
• Odbicie zakładników
• Zlokalizowanie i zdobycie bazy terrorystów
• Działania nocne i piesze patrole
• Działania inżynieryjne takie jak: budowanie i maskowanie 

stanowisk ogniowych, kamuflaż osobisty
• Rywalizacja z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki: 

granaty hukowe, świece dymne itp.
• Misja 12H

SZKOLENIE LINOWE według programu szkolenia jed-
nostek specjalnych
• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych 
• Wspinaczka - zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na ska-

łach 

• Zjazdy i wychodzenie po linie (techniki wykorzystywane w 
eksploracji jaskiń pionowych)              

ZAJĘCIA STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych

BUSHCRAFT – UMIEJĘTNOŚĆ/SZTUKA PRZETRWA-
NIA W DZICZY

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 

OCHRONA 
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nawiązywanie łączności poprzez: krótkofalówki, szyfry woj-

skowe, Alfabet Morse’a
• Przeprawa przez pola minowe - gra terenowa z użyciem wy-

krywaczy metali 
• Budowa noszy
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia 

transport rannego

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie 

mapy”, zabawy terenowe
• Geocaching
• Przeprawa przez bagna
• Desant
 
WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody
 
JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawowe elementy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Hamak Kino Letnie

TERMIN
04.08-17.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem 
baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nie-
przemakalną kurtkę.

• Możliwość zabrania  munduru, oraz  własnej repliki ASG 
(broń deponowana codziennie w zbrojowni) 

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Deltę Force wła-
snych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny 
będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony uczestnikom 
w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.
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DELTA FORCE LEVEL 3
OBÓZ ASG
OBOWIĄZKOWO UKOŃCZONY LEVEL 2
7 - 8 SP oraz GIM i LO 

DLACZEGO Z NAMI?
• Kryptonim: Huragan 3
• Cel: lokalizacja, zdobycie i utrzymanie bazy wroga
• Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie, osiągnij cel, po-

czuj się jak członek jednostek specjalnych 
• Misja 24H

PROGRAM
ASG
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów 
ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. Każdy uczestnik 
ma nieograniczoną ilość BIO kul ! 

SZKOLENIE TAKTYCZNE - POZIOM ZAAWANSOWANY 
Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym; Misja 

24H (transport busem na miejsce operacji); odprawy przed 
misją; analiza wideo.

TAKTYKA CZARNA - prowadzenie działań ofensywnych w 
terenie zurbanizowanym, polegających na walce z  przeciwni-
kiem znajdującym się w budynku lubw innym obiekcie:
• Odbicie zakładników,  wejścia, planowanie, opcja skryta
• Opanowywanie budynków przy pomocy sprzętu wysokościo-

wego (liny cienkie, gruba lina, drabinka speleo)
• Opanowywanie pojazdów typu samochód
• Ataki kombinowane na cele, opanowywanie obiektów wiel-

kogabarytowych
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść

TAKTYKA ZIELONA - prowadzenie zadań w terenie otwar-
tym lub leśnym:
• Patrolowanie, obserwacja, zasadzki, rajdy za linie wroga
• Poruszanie się marszem ubezpieczonym w terenie leśnym
• Bytowanie w terenie przygodnym, budowanie baz, łączność 

osobowa i bezosobowa

• Kontakty ogniowe, prowadzenie obserwacji, 

TAKTYKA SZARA - zadania związane z bezpośrednią ochro-
ną osób (potocznie zwana ochrona VIP):
• Zasady planowania, przygotowania i prowadzenia działań 

specjalnych, ochrony pirotechnicznej, przeciwsnajperskiej
• Konwojowanie VIP

SAMOOBRONA
• Technik walki wręcz stosowane przez żołnierzy elitarnych 

jednostek specjalnych

SZKOLENIE LINOWE
• Zjazdy komandoskie

BUSHCRAFT – UMIEJĘTNOŚĆ/SZTUKA PRZETRWA-
NIA W DZICZY

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 

OCHRONA 
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nawiązywanie łączności
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia, 

transport rannego

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie 

mapy”
• Geocaching
• Budowa tratwy i przeprawa przez bagna
• Desant
 
WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody
 
JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

SZKOLENIE STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych, 
praca na różnych replikach broni, użycie środków pirotech-
nicznych, dobór broni ze względu na sytuacje taktyczną, 
poruszanie się w dwójkach taktycznych, komunikacja z wy-
korzystaniem znaków werbalnych i niewerbalnych

• Nocna gra
• Wizyta na profesjonalnej strzelnicy w Częstochowie – ostre 

strzelanie: 20 strzałów na osobę; podczas zajęć nauki 
strzelania uczestnicy nabierają umiejętności koncentracji, 
panowania nad swoimi emocjami, wzmacniają charakter, 
dyscyplinę i poczucie pewności siebie; uczą się odpowie-
dzialności i bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią i 
odpowiedniego sposobu zachowania podczas użytkowania 
broni – dodatkowo płatne 120 zł/os

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• Hamak Games
• Hamak Nocne Manewry
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

TERMIN
04.08-17.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur



49HAMAK-TUIR • Katalog LATO 2018 • WYCHOWANIE PRZEZ SPORT

UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, 

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem 
baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nie-
przemakalną kurtkę, karimatę, śpiwór, menażkę, kubek i 
sztućce.

• Możliwość zabrania  munduru, oraz  własnej repliki ASG 
(broń deponowana codziennie w zbrojowni) 

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Deltę Force wła-
snych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny 
będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony uczestnikom 
w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.
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DELTA FORCE LEVEL 4
OBÓZ ASG
OBOWIĄZKOWO UKOŃCZONY LEVEL 3
8 SP oraz GIM i LO 

DLACZEGO Z NAMI?
• Kryptonim: Huragan 4
• Cel: lokalizacja, zdobycie i utrzymanie bazy wroga
• Zadanie: przejdź specjalistyczne szkolenie, osiągnij cel, po-

czuj się jak członek jednostek specjalnych 
• Misja 48H

PROGRAM
ASG
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów 
ASG, maski, okulary, kombinezon ochronny. Każdy uczestnik 
ma nieograniczoną ilość BIO kul ! 

SZKOLENIE TAKTYCZNE - POZIOM ZAAWANSOWANY 
Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym; Misja 
48H (transport busem na miejsce operacji ); odprawy przed 
misją; analiza wideo.

TAKTYKA CZARNA - prowadzenie działań ofensywnych w te-
renie zurbanizowanym polegających na walce z przeciwnikiem 
znajdującym się w budynku lub w innym obiekcie:
• Odbicie zakładników,  wejścia, planowanie, opcja skryta
• Opanowywanie budynków przy pomocy sprzętu wysokościo-

wego (liny cienkie, gruba lina, drabinka speleo)
• Opanowywanie pojazdów typu samochód
• Ataki kombinowane na cele, opanowywanie obiektów wiel-

kogabarytowych
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść

TAKTYKA ZIELONA - prowadzenie zadań w terenie otwar-
tym lub leśnym:
• Patrolowanie, obserwacja, zasadzki, rajdy za linie wroga
• Poruszanie się marszem ubezpieczonym w terenie leśnym
• Bytowanie w terenie przygodnym, budowanie baz, łączność 

osobowa i bezosobowa

• Kontakty ogniowe, prowadzenie obserwacji, 

TAKTYKA SZARA - zadania związane z bezpośrednią ochro-
ną osób (potocznie zwaną ochroną VIP):
• Zasady planowania, przygotowania i prowadzenia działań 

specjalnych, ochrony pirotechnicznej, przeciwsnajperskiej
• Konwojowanie VIP

SAMOOBRONA
• Technik walki wręcz stosowane przez żołnierzy elitarnych 

jednostek specjalnych

SZKOLENIE LINOWE
• Zjazdy komandoskie

BUSHCRAFT – UMIEJĘTNOŚĆ/SZTUKA PRZETRWA-
NIA W DZICZY

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 

OCHRONA 
• Budowa prowizorycznych schronień  
• Nawiązywanie łączności
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia, 

transport rannego

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, „czytanie mapy”
• Geocaching
• Budowa tratwy i przeprawa przez bagna
• Desant

WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

SZKOLENIE STRZELECKIE
• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, 

strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych, 

praca na różnych replikach broni, użycie środków pirotech-
nicznych, dobór broni ze względu na sytuacje taktyczną, 
poruszanie się w dwójkach taktycznych, komunikacja z wy-
korzystaniem znaków werbalnych i niewerbalnych

• Nocna gra
• Wizyta na profesjonalnej strzelnicy w Częstochowie – ostre 

strzelanie: 20 strzałów na osobę; podczas zajęć nauki 
strzelania uczestnicy nabierają umiejętności koncentracji, 
panowania nad swoimi emocjami, wzmacniają charakter, 
dyscyplinę i poczucie pewności siebie; uczą się odpowie-
dzialności i bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią i 
odpowiedniego sposobu zachowania podczas użytkowania 
broni – dodatkowo płatne 120 zł/os

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
 • Hamak Games
 • Hamak Nocne Manewry
 • Hamak Spion
 • Hamak Flagi
 • Hamak Kiermasz Sportowy
 • Ognisko z pieczeniem kiełbasek

TERMIN
04.08-17.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur
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UWAGA
• Każdy uczestnik musi posiadać: mundur oddzielny plecak 

z obowiązkowym wyposażeniem w śpiwór, karimatę, ciepły 
polar, menażkę, niezbędnik, kubek, buty na zmianę najle-
piej trekkingowe, latarkę czołówkę, kawałek sznurka, kurtkę 
przeciwdeszczową

• Dodatkowe nieobowiązkowe wyposażenie w plecaku to: 
nóż, krzesiwo, uprząż, kask wspinaczkowy, karabinki, buty 
wspinaczkowe, kompas, GPS, hamak

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Deltę Force wła-
snych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny 
będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony uczestnikom 
w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica

• Możliwość zabrania własnej repliki ASG (broń deponowana 
codziennie w zbrojowni) 
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CENTRUM SPORTU 
NAD MORZEM
PÓŁWYSEP HELSKI
-JASTARNIA 
OD 2012 ROKU

INFRASTRUKTURA
• Baza sprzętu windsurfingowego
• Baza sprzętu kitesurfingowego
• Na plaży boisko do siatkówki plażowej, boisko do beach soc-

cer
• Kort tenisowy, wielofunkcyjne boisko sportowe do piłki noż-

nej, siatkówki i koszykówki oraz hala sportowa ze ścianką 
wspinaczkową i torem Carver wave

• Restauracja kempingowa
• Strefa odpoczynku i miejsce szkoleń teoretycznych zadaszo-

ne, wyposażone w  pufy i rzutnik
• Beach bar z przekąskami i miejscem na ognisko nad samą 

wodą
• Sklepy sportowe, sklep spożywczy

MIEJSCE
Półwysep Helski to mekka polskich windsurferów i kitesurfe-
rów, jedno z najlepszych miejsc do nauki windsurfingu i ki-
tesurfingu w Europie. Miejsce słynie również z przepięknych 
plaż nad Bałtykiem. 

ZAKWATEROWANIE
Nowe 6 osobowe kontenery mieszkalne (z łóżkami piętrowy-
mi) + przyczepy kempingowe 4-6 osobowe w klasie komfort 
wyposażone w instalację elektryczną, lodówkę oraz czajnik 
zlokalizowane w ogrodzonym miasteczku obozowym na kem-
pingu Molo Surf SPOT Jastarnia (www.molosurf.com/page/
31-molosurf-spot-jastarnia.html) w bazie szkoleniowej Kite 
Park (www.kitepark.pl). Sanitariaty kempingowe znajdują się 
obok obozu.

WYŻYWIENIE
W restauracji znajdującej się na terenie kempingu uczestni-
kom obozu podawane są trzy posiłki dziennie. Smaczne, zdro-
we, różnorodne śniadania i kolacje oraz obiady. W ciągu dnia 
dla uczestników dostępna jest woda lub herbata. Pierwsze 
świadczenie to kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadcze-
nie to śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę 
powrotną.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Jastarnia-War-
szawa oraz podczas wycieczek programowych. 

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy: NNW - 5.000zł (wg umowy Hamak-tur 

z Europejskie)
• Pakiet rozszerzony-dodatkowo płatny 20 zł/os: NNW - 

10.000zł (wg umowy Hamak-tur z Europejskie)
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo 

płatne 2,85 % kosztów imprezy

PROGRAM
Indywidualny dla każdego obozu.

HAMAKOWE ODZNAKI
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek 
uczestników, który muszą włożyć aby posiąść przyporządko-
waną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopnio-
wanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje i zachęca 
uczestników obozu do osiągania nowych celów, a czasami 
nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje 
nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia  poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozów w Chałupach skierowana jest zarówna do dzie-
ci jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i 
zainteresowania obozowiczów przy zakwaterowaniu wyróżnio-
na zostanie część dziecięca i młodzieżowa. W części przezna-
czonej dla starszych obowiązywać będzie późniejsza godzina 
ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia wieczorne.

TELEFONY KOMÓRKOWE I INNA ELEKTRONIKA 
Telefony komórkowe będą zdeponowane u wychowawców. 
Uczestnicy będą mogli używać swoich telefonów przez 15 mi-
nut każdego dnia wyłącznie podczas ciszy poobiedniej. 

ELEKTRONIKA 
Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obozy sprzętu 
elektronicznego tj.: tabletów, iPodów, PSP, aparatów fotogra-
ficznych, itp. Urządzenia przywiezione na obóz będą zdepono-
wane u kierownika i zwrócone uczestnikom w ostatnim dniu 
obozu.

CENA
Cena każdego obozu jest kompleksowa i  obejmuje: zakwate-
rowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, program, do-
świadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską, ratowników.

POWYŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT 
CENTRUM SPORTU NAD MORZEM – PÓŁWYSEP HELSKI.
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SURF CAMP
WINDSURFING
2 - 8 SP oraz GIM 
KITESURFING
6 - 8 SP oraz GIM

DLACZEGO Z NAMI?
• Wysoki standard zakwaterowania
• Profesjonalni i doświadczeni instruktorzy
• Najwyższej jakości sprzęt surfingowy
• Nowoczesne metody szkoleniowe windsurfingu i kitesurfin-

gu oparte na ponad 13-letnim doświadczeniu w szkoleniu 
• Spotkanie z Victorem Borsukiem 6-krotnym Mistrzem Polski 

Kitesurfingu

PROGRAM
Szkolenie windsurfingowe lub kitesurfingowe (w zależności od 
wybranej opcji)
• 28h zajęć na wodzie (kite lub wind) w grupach 2, 3-osobo-

wych (kitesurfing) lub 6, 7-osobowych (windsurfing)
• Przeszkoleni i doświadczeni instruktorzy
• Szkolenie teoretyczne w zakresie przygotowania sprzętu, 

zasad bezpieczeństwa, oceny warunków wiatrowych, zasad 
prawa drogi i zachowania na wodzie

• 6h na hali Carver Wave na kempingu - nauka jazdy na 
carverach czyli deskach zaprojektowanych przez amerykań-
skich surferów, umożliwiających”surfowanie” po betonowej 
fali bez potrzeby odpychania się

• Zajęcia alternatywne w razie braku odpowiedniej pogody: 
wakeboarding, balance board, kiterooming, slack line, 
trampolina czy longboard, zabawy za motorówką (kółko, 
kanapa), zabawy na falach (surfing, body boarding, skim 
boarding, SUP)

• Sprzęt dostosowany do wieku i umiejętności uczestników, 
zabezpieczenie zajęć na wodzie, pianka, trapez i kamizelka 
asekuracyjna

• Program dostosowany do umiejętności kursantów oraz wa-
runków pogodowych

• Wieczorne pokazy filmów o sportach wodnych, video co-
aching

• Regaty na zakończenie obozu

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Plażowanie, gry i zabawy nad wodą
• Gry i zabawy
• Siatkówka plażowa, beach soccer
• Rozgrywki badmintona, frisbee

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Teleturniej
• Hamak Kiermasz Sportowy

TERMIN
07.07-20.07.2018 (14 dni)

CENY 
WINDSURFING

cena złota 2990 zł

cena srebrna 3090 zł

cena podstawowa 3190 zł
 
KITESURFING

cena złota 3740 zł

cena srebrna 3840 zł

cena podstawowa 3940 zł

cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
• Hamak-tur zabezpiecza:  piankę, trapez, kamizelkę aseku-

racyjną, ubezpieczenie sprzętu od uszkodzenia
• Uczestnik powinien zabrać:  buty do windsurfingu, własny 

śpiwór, poduszkę, prześcieradło, kalosze
• Warunkiem odbycia się obozu kitesurfingowego jest zebra-

nie się min 4 osób
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CENTRUM SPORTU 
W GÓRACH
NOWY GIERAŁTÓW 
OD 2015 ROKU

INFRASTRUKTURA
• boisko do piłki nożnej
• boisko do piłki siatkowej
• boisko do badmintona i ringo
• strzelnica łucznicza
• teren rekreacyjny do gier i zabaw oraz gier typu kwadrant, 

frisbee, ringo, archery tag
• teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
• pracownia plastyczna
• stołówka
• świetlica
• wydzielone miejsce na ognisko
• stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów 0,4 km 
• pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie 1,5 km
• strzeżone kąpielisko - Stronie Śląskie 8 km
• pełnowymiarowa hala sportowa - Stronie Śląskie 8 km
• pełnowymiarowy basen - Stronie Śląskie 8 km

MIEJSCE
Nowy Gierałtów to wieś położona w województwie dolnoślą-
skim, w powiecie kłodzkim, w gminie Stronie Śląskie. Posiada 
idealne warunki do wypoczynku oraz stanowi doskonałą bazę 
wypadową na wycieczki piesze w góry.

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „Pokoje w Górach u Wanata” w Nowym Gierałtowie 
(www.pokojewgorach.com). Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym oraz pokoje typu studio również z pełnym 
węzłem sanitarnym (bez łóżek piętrowych). Obiekt położony w 
dolinie Białej Lądeckiej w otoczeniu dostojnych Gór Złotych i 
Bialskich.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełno-

wartościowe śniadania w formie bufetu szwedzkiego, domowe 
obiady oraz kolacje w formie mini bufetu szwedzkiego zawsze 
z  ciepłym posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różno-
rodne. Dodatkowo podawane są podwieczorki (świeże owoce, 
drożdżówka), a przed ciszą nocną każdy może najeść się do 
syta w naszej strefie „Jemy ile chcemy”. W ciągu dnia dla 
uczestników dostępna jest bez ograniczeń dla uczestników 
woda lub herbata. Kuchnia przygotowana jest do serwowania 
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne - konieczny 
wcześniejszy kontakt z Hamak-tur.

Termin 12.07-20.07.2018
Pierwsze świadczenie - obiad w dniu przyjazdu, ostatnie 
świadczenie - obiad w dniu wyjazdu.

Termin 21.07-03.08.2018
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostat-
nie świadczenie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant 
na drogę powrotną.

TRANSPORT
Termin 12.07-20.07.2018
Bus klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-
-Warszawa.

Termin 21.07-03.08.2018
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierał-
tów-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. 

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy: NNW - 5.000zł (wg umowy Hamak-tur 

z Europejskie)
• Pakiet rozszerzony-dodatkowo płatny 20 zł/os: NNW - 

10.000zł (wg umowy Hamak-tur z Europejskie)
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo 

płatne 2,85 % kosztów imprezy

PROGRAM
Indywidualny dla każdego obozu.

HAMAKOWE ODZNAKI
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek 
uczestników, który muszą włożyć aby posiąść przyporządko-
waną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopnio-
wanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje i zachęca 
uczestników obozu do osiągania nowych celów, a czasami na-
wet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki - daje 
nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozów w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarów-
na do dzieci jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane 
potrzeby i zainteresowania obozowiczów przy zakwaterowaniu 
wyróżniona zostanie część dziecięca i młodzieżowa. W części 
przeznaczonej dla starszych obowiązywać będzie późniejsza 
godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia wie-
czorne.

TELEFONY KOMÓRKOWE I INNA ELEKTRONIKA 
Telefony komórkowe będą zdeponowane u wychowawców. 
Uczestnicy będą mogli używać swoich telefonów przez 15 mi-
nut każdego dnia wyłącznie podczas ciszy poobiedniej. 

ELEKTRONIKA 
Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obozy sprzętu 
elektronicznego tj.: tabletów, iPodów, PSP, aparatów fotogra-
ficznych, itp. Urządzenia przywiezione na obóz będą zdepono-
wane u kierownika i zwrócone uczestnikom w ostatnim dniu 
obozu.

CENA
Cena każdego obozu jest kompleksowa i obejmuje: zakwate-
rowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, program, do-
świadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską, ratowników.

POWYŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT 
CENTRUM SPORTU W GÓRACH – NOWY GIERAŁTÓW.
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OBÓZ JEŹDZIECKI
4 - 8 SP oraz GIM i LO 

DLACZEGO Z NAMI?
• Profesjonalna stadnina z krytą ujeżdżalnią
• Profesjonalne szkolenie z najlepszymi instruktorami
• Kontakt z końmi przez cały dzień 

DLA KOGO
• Obóz dla średniozaawansowanych i zaawansowanych mło-

dych jeźdźców
• Uczestnicy obozu jeździeckiego powinni umieć: poruszać 

się swobodnie w kłusie, w kłusie na drągach , zrobić prawi-
dłowy półsiad

PROGRAM
Nauka lub doskonalenie jazdy konnej pod opieką profesjonal-
nych instruktorów w Ośrodku Jeździeckim „Furmanka” (www.
koniefurmanka.pl)

Przykładowy harmonogram dnia:
• 7.30 - karmienie koni  (dla chętnych) 
• 8.30 - śniadanie 
• 9.30 - 13.00 - stajnia:
• 9.30 - 10.00 - siodłanie koni 
I grupa - 10.00 -11.00 jazda
I grupa - 11.00 -12.00 jazda
III grupa - 12.00 - 13.00 jazda

Grupy niejeżdżące w tym czasie wyprowadzają konie na wy-
bieg, uzupełniają wodę na wybiegach, sprzątają boksy, stajnię 
itp. lub mają zajęcia sportowe
• 13.10 - 13.40 karmienie koni 
• 13.40- 15.00 - przerwa obiadowa 
• 15.00 - 19.00 – stajnia:
• 15.00 - 15.30 siodłanie koni
I grupa - 15.00 -16.00 jazda
II grupa - 16.00 -17.00 jazda
III grupa - 17.00 - 18.00 jazda

Grupy niejeżdżące w tym czasie wykonują prace stajenne np. 
konserwacja sprzętu, przegląd kopyt koni, przegląd pastwisk, 
sprowadzenie koni z wybiegu, karmienie koni lub mają zajęcia 
sportowe
• 18.15 - 19.00 karmienie koni 
• 19.00 - kolacja

Jazda konna – szkolenie:
• Podział na grupy po kątem zaawansowania 
• Jazda w zastępie, zajęcia z woltyżerki i nauka lonżowania 

konia, jazda w terenie
• 1 dzień wolny od jazdy 

Dodatkowo:
• Jazda na oklep
• Skoki
• Zawody na koniec obozu

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Planszowa
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

TERMIN
12.07-20.07.2018 (9 dni)

CENY 

cena złota 2190 zł

cena srebrna 2290 zł

cena podstawowa 2390 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
Kaski obowiązkowe, wskazany żółw jeździecki
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OBÓZ KONNY
4 - 8 SP oraz GIM 

DLACZEGO Z NAMI?
• Obóz dla początkujących, średniozaawansowanych i za-

awansowanych 
• Profesjonalna stadnina z krytą ujeżdżalnią naprzeciwko na-

szego obiektu 
• Zajęcia nastawione na przekazanie wyczerpującej wiedzy o 

koniach i technikach jazdy oraz przede wszystkim na poka-
zania piękna obcowania ze szlachetnymi zwierzętami jakimi 
są konie

PROGRAM
• Nauka lub doskonalenie jazdy konnej pod opieką profesjo-

nalnych instruktorów w Ośrodku Jeździeckim „Furmanka” 
(www.koniefurmanka.pl)

• Nauka w grupach max. 6-konnych
• 11 spotkań 2,5 godzinnych
• w ramach jednego spotkania:
   - 1 godzina jazdy konnej:  lonża, ćwiczenia na koniu, jazda 

w zastępie 
    - 1.5 godziny zajęć w stajni: siodłanie, czyszczenie koni, 

nauka robienia bezpiecznych węzłów (uwiązy)

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad 

zalewem w Stroniu Śląskim
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Wycieczki piesze w góry
• Strzelanie z łuków do tarczy

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Games
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Dzień
• Hamak Flagi
• Hamak Spion

• Hamak Kiermasz Sportowy
• Hamak Kino Letnie
• Ogniska z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2490 zł

cena srebrna 2590 zł

cena podstawowa 2690 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
Kaski obowiązkowe, wskazany żółw jeździecki
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HAMAK ART
WYCHOWANIE PRZEZ 
SZTUKĘ
4 - 8 SP oraz GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI?
To obóz dla tych, którzy mają prawdziwą pasję twórczą. Dla 
tych, którzy wytrwają w zmaganiu się z kreską, tworząc kształt 
i formę. Dla tych, dla których poszukiwanie koloru w obrazie 
jest emocją godną odkrywcy. Wychowanie przez sztukę uczy 
odnajdywania piękna i wytrwałości w walce z własnymi ogra-
niczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokonywaniu bariery 
między okiem, sercem a ręką podczas studyjnych prac rysun-
kowych i malarskich. Wychowanie przez sztukę to radość z 
pracy twórczej nie tylko plastycznej ale i literackiej interpretacji 
piękna. Hamak Art to obóz dla młodych artystów. Hamak Art 
zabierze was w tajemniczy i ekscytujący świat sztuki.

     Magda Raczko

Zajęcia prowadzi Magdalena Raczko absolwentka ASP w 
Warszawie oraz Studium Podyplomowego w zakresie kształ-
cenia pedagogicznego. W roku 2011 uzyskała wyróżnienie 
na Międzynarodowym Konkursie Malarstwa i Grafiki w Rzy-
mie „Natale di Roma”, to autorka licznych wystaw w kraju i 
zagranicą. Rok 2014 rozpoczęła dużą wystawą indywidualną 
pod patronatem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i 
Wojewody Mazowieckiego. W 2015 roku brała udział w dwóch 
wystawach indywidualnych i w wystawie w Helsinkach pt.:   
Współczesna sztuka Polska w ramach IV edycji Idkard 2015. 
Obecnie prowadzi autorską pracownię nauki rysunku i malar-
stwa oraz galerię sztuki.

PROGRAM
„Na tropie wielkiej sztuki”-poznanie wybranych artystów i za-
gadnień z dziejów historii sztuki; prace malarskie w stylach z 
wybranych epok, filmy o sztuce i o życiu artystów 
• Szkice rysunkowe i malarskie
• Studium martwej natury

• Studium portretu
• Malarstwo pejzażowe w plenerze
• Ćwiczenia malarskie z kompozycji
• Kontrast i walor w rysunku
• Instalacja – działanie plastyczne w plenerze
• Techniki: rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, prace malar-

skie w technice akwareli, gwaszu na papierze (duży format) 
i akrylu na podobraziu malarskim, techniki mieszane

• Nauka i poznanie całego procesu twórczego od koncepcji 
artystycznej przez szkic do skończonego dzieła

• Rysunki ołówkiem, węglem, tuszem na dużym formacie 
przy sztalugach malarskich

• Nauka interpretacji obrazu
• Nauka przedstawienia piękna w prostej formie literackiej
• Nauka obserwacji i analizy pejzażu
• Szkice i obrazy będą powstawały w malowniczym plenerze 

gór i w zaciszu pracowni malarskiej 

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad 

zalewem w Stroniu Śląskim
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Wycieczki piesze w góry
• Strzelanie z łuków do tarczy

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Games
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Dzień
• Hamak Flagi
• Hamak Spion
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Hamak Kino Letnie
• Ogniska z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2290 zł

cena srebrna 2390 zł

cena podstawowa 2490 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur
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HAMAK ART – KONNY
4 - 8 SP oraz GIM

DLACZEGO Z NAMI?
To obóz dla tych, którzy mają prawdziwą pasję twórczą. Dla 
tych, którzy wytrwają w zmaganiu się z kreską, tworząc kształt 
i formę. Dla tych, dla których poszukiwanie koloru w obrazie 
jest emocją godną odkrywcy. Wychowanie przez sztukę uczy 
odnajdywania piękna i wytrwałości w walce z własnymi ogra-
niczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokonywaniu bariery 
między okiem, sercem a ręką podczas studyjnych prac rysun-
kowych i malarskich. Wychowanie przez sztukę to radość z 
pracy twórczej nie tylko plastycznej ale i literackiej interpretacji 
piękna. Hamak Art to obóz dla młodych artystów. Hamak Art 
zabierze was w tajemniczy i ekscytujący świat sztuki.

     Magda Raczko

DLACZEGO Z NAMI - KONIE?
• Obóz dla początkujących, średniozaawansowanych i za-

awansowanych 
• Profesjonalna stadnina z krytą ujeżdżalnią naprzeciwko na-

szego obiektu 
• Zajęcia nastawione na przekazanie wyczerpującej wiedzy o 

koniach i technikach jazdy oraz przede wszystkim na poka-
zanie piękna obcowania ze szlachetnymi zwierzętami jakimi 
są konie

Zajęcia prowadzi Magdalena Raczko absolwentka ASP w 
Warszawie oraz Studium Podyplomowego w zakresie kształ-
cenia pedagogicznego. W roku 2011 uzyskała wyróżnienie 
na Międzynarodowym Konkursie Malarstwa i Grafiki w Rzy-
mie „Natale di Roma”, to autorka licznych wystaw w kraju i 
zagranicą. Rok 2014 rozpoczęła dużą wystawą indywidualną 
pod patronatem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i 
Wojewody Mazowieckiego. W 2015 roku brała udział w dwóch 
wystawach indywidualnych i w wystawie w Helsinkach pt.:   
Współczesna sztuka Polska w ramach IV edycji Idkard 2015. 
Obecnie prowadzi autorską pracownię nauki rysunku i malar-
stwa oraz galerię sztuki.

PROGRAM
HAMAK ART
„Na tropie wielkiej sztuki”-poznanie wybranych artystów i za-
gadnień z dziejów historii sztuki; prace malarskie w stylach z 
wybranych epok, filmy o sztuce i o życiu artystów 
• Szkice rysunkowe i malarskie
• Studium martwej natury
• Studium portretu
• Malarstwo pejzażowe w plenerze
• Ćwiczenia malarskie z kompozycji
• Kontrast i walor w rysunku
• Instalacja – działanie plastyczne w plenerze
• Techniki: rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, prace malar-

skie w technice akwareli, gwaszu na papierze (duży format) 
i akrylu na podobraziu malarskim, techniki mieszane

• Nauka i poznanie całego procesu twórczego od koncepcji 
artystycznej przez szkic do skończonego dzieła

• Rysunki ołówkiem, węglem, tuszem na dużym formacie 
przy sztalugach malarskich

• Nauka interpretacji obrazu
• Nauka przedstawienia piękna w prostej formie literackiej
• Nauka obserwacji i analizy pejzażu
• Szkice i obrazy będą powstawały w malowniczym plenerze 

gór i w zaciszu pracowni malarskiej 

KONIE
• Nauka lub doskonalenie jazdy konnej pod opieką profesjo-

nalnych instruktorów w Ośrodku Jeździeckim „Furmanka” 
(www.koniefurmanka.pl)

• Nauka w grupach max. 6-konnych
• 11 spotkań 2,5 godzinnych
• w ramach jednego spotkania: 
 - 1 godzina jazdy konnej:  lonża, ćwiczenia na koniu, jazda 

w zastępie  
 - 1.5 godziny zajęć w stajni: siodłanie, czyszczenie koni, na-

uka robienia bezpiecznych węzłów (uwiązy)

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad 

zalewem w Stroniu Śląskim
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych

• Wycieczki piesze w góry
• Strzelanie z łuków do tarczy

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Games
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Dzień
• Hamak Flagi
• Hamak Spion
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Hamak Kino Letnie
• Ogniska z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2590 zł

cena srebrna 2690 zł

cena podstawowa 2790 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
Kaski obowiązkowe, wskazany żółw jeździecki
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OBÓZ REKREACYJNO-
SPORTOWY
4 - 8 SP oraz GIM

DLACZEGO Z NAMI?
• Poznasz smak rywalizacji w grach zespołowych, zasma-

kujesz nowych gier i zabaw ruchowych, sprawdzisz się na 
strzelnicy, zdrowo wypoczniesz, a wszystko w przepięknej 
scenerii gór

PROGRAM
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad 

zalewem w Stroniu Śląskim
• Nauka, technika oraz turnieje: ultimate, wirujące kosze, 

bułgarka, mini rugby, kwadrant, frisbee, ringo, piłka nożna, 
siatkówka,

• Archery tag
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Wycieczki piesze w góry

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Igrzyska
• Hamak Arena
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Gra Planszowa
• Hamak Dzień
• Hamak Flagi
• Hamak Spion
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Hamak Kino Letnie
• Ogniska z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2090 zł

cena srebrna 2190 zł

cena podstawowa 2290 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur
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HAMAK ART
REKREACYJNO
-SPORTOWY
4 - 8 SP oraz GIM

DLACZEGO Z NAMI?
To obóz dla tych, którzy mają prawdziwą pasję twórczą. Dla 
tych, którzy wytrwają w zmaganiu się z kreską, tworząc kształt 
i formę. Dla tych, dla których poszukiwanie koloru w obrazie 
jest emocją godną odkrywcy. Wychowanie przez sztukę uczy 
odnajdywania piękna i wytrwałości w walce z własnymi ogra-
niczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokonywaniu bariery 
między okiem, sercem a ręką podczas studyjnych prac rysun-
kowych i malarskich. Wychowanie przez sztukę to radość z 
pracy twórczej nie tylko plastycznej ale i literackiej interpretacji 
piękna. Hamak Art to obóz dla młodych artystów. Hamak Art 
zabierze was w tajemniczy i ekscytujący świat sztuki.

     Magda Raczko

DLACZEGO Z NAMI – REKREACYJNO-SPORTOWY?
• Poznasz smak rywalizacji w grach zespołowych, zasmaku-

jesz ciekawych gier i zabaw ruchowych, sprawdzisz się na 
strzelnicy, zdrowo wypoczniesz. A to wszystko w przepięknej 
scenerii gór

Zajęcia prowadzi Magdalena Raczko absolwentka ASP w 
Warszawie oraz Studium Podyplomowego w zakresie kształ-
cenia pedagogicznego. W roku 2011 uzyskała wyróżnienie 
na Międzynarodowym Konkursie Malarstwa i Grafiki w Rzy-
mie „Natale di Roma”, to autorka licznych wystaw w kraju i 
zagranicą. Rok 2014 rozpoczęła dużą wystawą indywidualną 
pod patronatem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i 
Wojewody Mazowieckiego. W 2015 roku brała udział w dwóch 
wystawach indywidualnych i w wystawie w Helsinkach pt.:   
Współczesna sztuka Polska w ramach IV edycji Idkard 2015. 
Obecnie prowadzi autorską pracownię nauki rysunku i malar-
stwa oraz galerię sztuki.

PROGRAM
HAMAK ART
„Na tropie wielkiej sztuki”-poznanie wybranych artystów i za-
gadnień z dziejów historii sztuki; prace malarskie w stylach z 
wybranych epok, filmy o sztuce i o życiu artystów 
• Szkice rysunkowe i malarskie
• Studium martwej natury
• Studium portretu
• Malarstwo pejzażowe w plenerze
• Ćwiczenia malarskie z kompozycji
• Kontrast i walor w rysunku
• Instalacja – działanie plastyczne w plenerze
• Techniki: rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, prace malar-

skie w technice akwareli, gwaszu na papierze (duży format) 
i akrylu na podobraziu malarskim, techniki mieszane

• Nauka i poznanie całego procesu twórczego od koncepcji 
artystycznej przez szkic do skończonego dzieła

• Rysunki ołówkiem, węglem, tuszem na dużym formacie 
przy sztalugach malarskich

• Nauka interpretacji obrazu
• Nauka przedstawienia piękna w prostej formie literackiej
• Nauka obserwacji i analizy pejzażu
• Szkice i obrazy będą powstawały w malowniczym plenerze 

gór i w zaciszu pracowni malarskiej 

REKREACYJNO-SPORTOWY
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad 

zalewem w Stroniu Śląskim
• Nauka, technika oraz turnieje: ultimate, wirujące kosze, 

bułgarka, mini rugby, kwadrant, frisbee, ringo, piłka nożna, 
siatkówka,

• Archery tag
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Wycieczki piesze w góry

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Games
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Terenowa

• Hamak Dzień
• Hamak Flagi
• Hamak Spion
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Hamak Kino Letnie
• Ogniska z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2190 zł

cena srebrna 2290 zł

cena podstawowa 2390 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur
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OBÓZ KULINARNY
4 - 8 SP oraz GIM

DLACZEGO Z NAMI?
• Odkryjemy i rozwiniemy Twoje pasje kulinarne

WPROWADZENIE
Hamak Kulinarny to wakacyjna przygoda z gotowaniem i kuch-
niami świata, to praktyka połączona z teorią. Uczestnicy obo-
zu będą mieli niepowtarzalną okazję poeksperymentować z 
kulinariami, dopracować swoje ulubione przepisy oraz wymie-
nić się wiedzą na temat gotowania, pieczenia czy smażenia. 
To obóz, w którym praktyka spotyka się z teorią dzięki m.in. 
ciekawym programom i prezentacjom multimedialnym.
Nie musisz być świetnym kucharzem ani mieć wyczucia sma-
ku, żeby wziąć udział w Hamak Kulinarny. Wystarczy, że intere-
suje Cię wszystko to, co dzieje się w Twojej kuchni oraz ciekaw 
jesteś tego jak gotuje się w najdalszych zakątkach świata.  

PROGRAM 
zajęcia tematyczne 2 godziny dziennie
• Kuchnie świata – najbardziej charakterystyczne potrawy z 

różnych zakątków świata
• Desery
• Zasady zdrowego odżywiania 
• Savoir-vivre przy stole 
• Na zakończenie konkurs Mistrz Kuchni 

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad 

zalewem w Stroniu Śląskim
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Wycieczki piesze w góry
• Strzelanie z łuków do tarczy

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Games
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Terenowa

• Hamak Dzień
• Hamak Flagi
• Hamak Spion
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Hamak Kino Letnie
• Ogniska z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2190 zł

cena srebrna 2290 zł

cena podstawowa 2390 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur
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ENGLISH TIME CAMP
4 - 8 SP oraz GIM 

DLACZEGO Z NAMI?
• Formuła ENGLISH NON-STOP
• Hasło przewodnie: Holiday time with English Time!
• Cel obozu: doskonalenie znajomości języka angielskiego 

WPROWADZENIE
Camp prowadzony w ścisłej współpracy z renomowaną Szkołą 
Języka Angielskiego English Time (www.englishtime.edu.pl) 
kładącą nacisk na indywidualne podejście do każdego ucznia 
w grupie. W trakcie obozu każdy ma możliwość doskonale-
nia umiejętności: nawiązywania rozmowy, wyrażania emocji, 
wyrażania własnej opinii, podtrzymywania komunikacji, stoso-
wania zwrotów grzecznościowych w każdym momencie życia 
obozowego. Pracujemy w grupach oraz w parach co sprzyja 
rozwojowi umiejętności naturalnego prowadzenia dialogów 
oraz poznaniu słownictwa związanego z obozem. Zakres słow-
nictwa jest dostosowany do poziomu znajomości języka w ob-
rębie danej grupy po podziale na grupy ćwiczebne pierwszego 
dnia.
Obóz prowadzony jest w sprawdzonej formule ENGLISH NON-
-STOP przez doświadczonych i czynnych zawodowo lektorów 
języka angielskiego. 

PROGRAM 
• Tworzenie projektów językowych
• Warsztaty konwersacyjne z angielskimi serialami produkcji 

BBC
• Spotkania z cyklu ,,Poznaj kulturę krajów anglojęzycznych“ 

– trivia in English
• Gry i konkursy językowe z nagrodami – Hamak English Ga-

mes
• Konkurs o tytuł ,,Master of English Time Camp“

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad 

zalewem w Stroniu Śląskim
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych

• Wycieczki piesze w góry
• Strzelanie z łuków do tarczy

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Karaoke show
• Hamak Games
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Dzień
• Hamak Flagi
• Hamak Spion
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Hamak Kino Letnie
• Ogniska z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2390 zł

cena srebrna 2490 zł

cena podstawowa 2590 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur
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MÓJ PIERWSZY OBÓZ
1 - 3 SP

DLACZEGO Z NAMI?
• Profesjonalna i doświadczona kadra wychowawcza oraz in-

struktorska
• Zajęcia dostosowane do możliwości i zainteresowań na-

szych młodych uczestników
• Nasza baza to miejsce stworzone wyłącznie z myślą o dzie-

ciach i młodzieży
• Pakiet bezpieczeństwo: bezpieczny transport, bezpieczny 

obiekt, bezpieczny program, bezpieczna firma

PROGRAM
• Gry i zabawy: zbijak, gra do 5 podań, sztafety, baloniada, 

dwa ognie
• Gry piknikowe: badminton, kwadrant, palant, frisbee, ringo
• Poznanie przepisów mini gier zespołowych
• Nauka współzawodnictwa, a także współpracy w grupie
• Wpajanie zasad Fair Play
• Turnieje i rozgrywki
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Wycieczki piesze w góry
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad 

zalewem w Stroniu Śląskim

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Igrzyska
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Gra Planszowa
• Hamak Dzień
• Hamak Kino Letnie
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

TERMIN
21.07-28.07.2018 (8 dni)
(możliwość wydłużenia obozu do 14 dni)

CENY 

cena złota 1690 zł

cena srebrna 1790 zł

cena podstawowa 1890 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
• Rodzice odbierają uczestników w Nowym Gierałtowie w dniu 

28.07.2018 po śniadaniu 
• Hamak-tur nie zapewnia transportu do Warszawy 
• Możliwość wydłużenia obozu do dnia 03.08.2018  

– koszt 400 zł/os
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OBÓZ SPORTOWO 
-WYPOCZYNKOWY
1 - 8 SP oraz GIM i LO

OBÓZ WYŁĄCZNIE Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ

ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM OSÓB  

Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

www.celiakia.pl

DLACZEGO Z NAMI ?
• Bogaty program realizowany pod okiem naszych najlep-

szych trenerów to wspaniała i niepowtarzalna wakacyjna 
przygoda. Nuda – tu na nią nie ma czasu!

• Dietetyk na miejscu przez cały czas trwania obozu!

PROGRAM
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad 

zalewem w Stroniu Śląskim
• Gry i zabawy, gry zespołowe, zabawy integracyjne: inter-

cross, wirujące kosze, bułgarka, mini rugby, kwadrant, fris-
bee, ringo, piłka nożna, siatkówka

• 3 lekcje w stadninie koni
• Wycieczki piesze w góry

ZAJĘCIA WYJAZDOWE
• Wyjazd do Pragi: zwiedzanie z przewodnikiem najważniej-

szych zabytków miasta (m.in. Plac Wacława, Rynek, Stare 
Miasto, Most Karola, Hradczany: Katedra Świętego Wita, 
dziedzińce zamkowe, Złota Uliczka) – dodatkowo płatny 80 
zł/os

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Igrzyska
• Hamak Arena

• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Planszowa
• Hamak Dzień
• Hamak Flagi
• Hamak Spion
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Hamak Kino Letnie
• Ogniska z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

TERMIN
04.08-17.08.2018 (14 dni)

CENA
• z dowozem własnym: 2090 zł 
• z dojazdem (wyjazd z Warszawy): 2190 zł

UWAGA
• Wszystkich uczestników obowiązuje ścisła dieta bezgluteno-

wa
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CENTRUM SPORTU  
NA PODLASIU - KOZIOŁ 
OD 2018 ROKU

INFRASTRUKTURA
• 4 korty tenisowe
• Minigolf
• Park linowy
• Plac zabaw
• Boisko do siatkówki plażowej
• Boisko do piłki nożnej
• Boisko do koszykówki
• Mała stadnina koni
• Teren rekreacyjny do gier i zabaw oraz gier typu kwadrant, 

frisbee, ringo, archery tag
• Wydzielone miejsce na ognisko oraz wiata z grillem
• Bezpośredni dostęp do rzeki Pisy z pomostem
• 3 sale konferencyjne wyposażone w sprzęt multimedialny
• Restauracja
• Kryty basen i hala sportowa - Kolno 5 km

MIEJSCE
Kozioł to niewielka wieś nad rzeką Pisą, która jest idealnym 
miejscem na wakacyjny wypoczynek. Bliskość natury w strefie 
obszaru chronionego czyni to miejsce wyjątkowym. 

ZAKWATEROWANIE
Hotel Kozioł położony jest w malowniczej okolicy nad rzeką 
Pisą, na skraju obszaru chronionego Puszczy Piskiej. Pokoje 
4,5-osobowe o wysokim standardzie z łazienkami oraz telewi-
zorem z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej i bezpłat-
nym dostępem do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej 
(bez łóżek piętrowych). 

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełno-
wartościowe śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego 
oraz pożywne obiady. Potrawy są smaczne, zdrowe i różno-
rodne. Dodatkowo przed ciszą nocną każdy może najeść się 

do syta w naszej strefie „Jemy ile chcemy”. W trakcie dnia 
dla uczestników dostępna jest bez ograniczeń woda. Kuchnia 
została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posił-
ki z uwzględnieniem indywidualnych diet. W celu uzgodnienie 
takiej diety konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. 
Diety są dodatkowo płatne. Pierwsze świadczenie to obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wy-
jazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Kozioł-Warsza-
wa oraz podczas wycieczek programowych. 

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy: NNW - 5.000zł (wg umowy Hamak-tur 

z Europejskie)
• Pakiet rozszerzony-dodatkowo płatny 20 zł/os: NNW - 

10.000zł (wg umowy Hamak-tur z Europejskie)
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo 

płatne 2,85 % kosztów imprezy

HAMAKOWE ODZNAKI
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek 
uczestników, który muszą włożyć aby posiąść przyporządko-
waną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopnio-
wanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje i zachęca 
uczestników obozu do osiągania nowych celów, a czasami 
nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje 
nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Koźle skierowana jest zarówna do dzieci jak i 
młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zainte-
resowania obozowiczów przy zakwaterowaniu wyróżniona zo-
stanie część dziecięca i młodzieżowa. W części przeznaczonej 
dla starszych obowiązywać będzie późniejsza godzina ciszy 
nocnej i inny charakter będą miały zajęcia wieczorne.

TELEFONY KOMÓRKOWE I INNA ELEKTRONIKA 
Telefony komórkowe będą zdeponowane u wychowawców. 
Uczestnicy będą mogli używać swoich telefonów przez 15 mi-
nut każdego dnia wyłącznie podczas ciszy poobiedniej. 

ELEKTRONIKA 
Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obozy sprzętu 
elektronicznego tj.: tabletów, iPodów, PSP, aparatów fotogra-
ficznych, itp. Urządzenia przywiezione na obóz będą zdepo-
nowane u kierownika i zwrócone uczestnikom ostatniego dnia 
obozu.

CENA
Cena obozu jest kompleksowa i  obejmuje: zakwaterowanie, 
wyżywienie, transport, ubezpieczenie, program, doświadczo-
ną kadrę pedagogiczną, instruktorską, ratowników.
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OBÓZ MULTISPORT
1 - 8 SP oraz GIM

DLACZEGO Z NAMI?
• Esencja letnich sportów w jednym miejscu z najlepszymi 

trenerami
• Wszechstronność i różnorodność  zajęć oraz super zabawa 

to recepta na nudę

PROGRAM
(4 x 1,5 h dziennie)
• Tenis ziemny
• Kajaki
• Tyrolka
• Archery Tag
• Intercross
• Nauka i doskonalenie elementów technicznych oraz turnieje 

i rozgrywki: piłka nożna, ultimate, wirujące kosze, bułgarka, 
koszykówka, siatkówka, kwadrant, frisbee, ringo

• Slacklining
• Strzelanie z karabinków pneumatycznych
• Strzelanie z łuków do tarczy

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Challenge
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Arena
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Baloniada
• Hamak Gra Nocna
• Hamak Gra Planszowa
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

TERMIN
21.07-03.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2490 zł

cena srebrna 2590 zł

cena podstawowa 2690 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
• należy zabrać: latarkę
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CENTRUM SPORTU 
NAD MORZEM 
- POGORZELICA 
OD 2018 ROKU

INFRASTRUKTURA
• Boisko do siatkówki
• Boisko do koszykówki
• Teren rekreacyjny do gier i zabaw oraz gier typu kwadrant, 

frisbee, ringo, archery tag
• Siłownia plenerowa
• Park siatkowy
• Place zabaw
• Namiot z parkietem do tańca
• Stołówka
• Świetlica 
• Sala dyskotekowa
• Wydzielone miejsce na ognisko
• Nadmorska Kolejka Wąskotorowa – Pogorzelica 1 km
• Aquapark/pełnowymiarowy basen – Pogorzelica 2 km
• Międzyzdroje 80 km
• Świnoujście 92 km

MIEJSCE
Pogorzelica to urokliwa miejscowość wypoczynkowa i uzdrowi-
skowa położona w malowniczym regionie Wybrzeża Rewalskie-
go. Duże obszary lasów sosnowych  w połączeniu z morskim 
powietrzem tworzą w Pogorzelicy specyficzny mikroklimat do-
skonale poprawiający samopoczucie. Czysta i szeroka piasz-
czysta plaża z klifowym brzegiem oraz doskonała jakość wody 
w kąpielisku, które wielokrotnie otrzymywało odznaczenie Błę-
kitnej Flagi gwarantują udany wypoczynek dzieci i młodzieży.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowy KOMANDOR w Pogorzelicy (500 m od mo-
rza). Obiekt ogrodzony i chroniony otoczony lasem sosnowym.  
Pokoje 2,3,4 - osobowe w domkach murowanych z własną 
łazienką i TV, każdy pokój posiada niezależne wejście. Część 
pokoi posiada łóżko piętrowe. Możliwość korzystania z bez-
przewodowego i bezpłatnego Internetu (WiFi) przy recepcji.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełno-
wartościowe śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, 
obiady i podwieczorki. Potrawy są smaczne, zdrowe i różno-
rodne. W ciągu dnia dla uczestników dostępna jest bez ograni-
czeń woda. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby 
przygotowywać posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. 
Diety są dodatkowo płatne, w celu ich zastosowania konieczny 
jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie 
to obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to 
śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrot-
ną.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Pogorzelica-
-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. 

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy: NNW - 5.000zł (wg umowy Hamak-tur 

z Europejskie)
• Pakiet rozszerzony-dodatkowo płatny 20 zł/os: NNW - 

10.000zł (wg umowy Hamak-tur z Europejskie)
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo 

płatne 2,85 % kosztów imprezy

PROGRAM
Indywidualny dla każdego obozu.

HAMAKOWE ODZNAKI
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek 
uczestników, który muszą włożyć aby posiąść przyporządko-
waną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopnio-
wanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje i zachęca 
uczestników obozu do osiągania nowych celów, a czasami 
nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje 
nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozów w Pogorzelicy skierowana jest zarówna do dzie-
ci jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i 

zainteresowania obozowiczów przy zakwaterowaniu wyróżnio-
na zostanie część dziecięca i młodzieżowa. W części przezna-
czonej dla starszych obowiązywać będzie późniejsza godzina 
ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia wieczorne.

TELEFONY KOMÓRKOWE I INNA ELEKTRONIKA 
Telefony komórkowe będą zdeponowane u wychowawców. 
Uczestnicy będą mogli używać swoich telefonów przez 15 mi-
nut każdego dnia wyłącznie podczas ciszy poobiedniej. 

ELEKTRONIKA 
Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obozy sprzętu 
elektronicznego tj.: tabletów, iPodów, PSP, aparatów fotogra-
ficznych, itp. Urządzenia przywiezione na obóz będą zdepo-
nowane u kierownika i zwrócone uczestnikom ostatniego dnia 
obozu.

CENA
Cena każdego obozu jest kompleksowa i  obejmuje: zakwate-
rowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, program, do-
świadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską, ratowników.

POWYŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT 
CENTRUM SPORTU NAD MORZEM - POGORZELICA.
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OBÓZ MULTI FUN
1 - 8 SP oraz GIM

DLACZEGO Z NAMI?
• Sport, zabawa, wypoczynek to atuty naszego obozu
• Nuda – nie ma na nią tutaj czasu

PROGRAM 
• Gry i zabawy na plaży: beach soccer, frisbee, ringo
• Plażowanie i kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawy samoobrony
• Archery Tag
• Turnieje i rozgrywki: ultimate, wirujące kosze, bułgarka, ko-

szykówka, siatkówka
• Slacklining
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Całodniowy pobyt w Heide-Park Hamburg: największy park 

rozrywki w północnych Niemczech niedaleko Hamburga. 
Znajduje się tam ok. 50 różnych atrakcji dla osób w każdym 
wieku

• Wizyta w parku linowym
• Wizyta w Aquaparku: wodne szaleństwo w czasie którego do 

dyspozycji są m.in. basen pływacki, solanka, wodna „dżun-
gla” dla dzieci, dwie wanny jacuzzi, zjeżdżalnia kryta 60 m, 
zjeżdżalnia kryta – pontonowa 130 m, basen zewnętrzny ze 
sztuczną falą, basen pływacki - pełnowymiarowy – 25m.

• Wycieczka do Międzyzdrojów i Świnoujścia, a w ramach 
wypadu spacer Promenadą Gwiazd, wzorowaną na hollywo-
odzkim Bulwarze oraz Alei Gwiazd w Cannes, przechadzka 
400-metrowym molo, które jest jednym z najpopularniej-
szych obiektów w Polsce oraz w Świnoujściu wejście na 
szczyt jednej z najwyższych Latarni Morskich na świecie, z 
której z wysokości 65 metrów rozpościera się zapierających 
dech w piersiach widok

• Przejazd Nadmorską Koleją Wąskotorową: odrestaurowana 
i unowocześniona linia kolejowa, której początki sięgają 
1986 roku, obecnie kursującą pomiędzy Gryficami i Pogo-
rzelicą

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Baloniada
• Hamak Dzień
• Hamak Gra Planszowa
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Arena
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteka

TERMIN
04.08-17.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2490 zł

cena srebrna 2590 zł

cena podstawowa 2690 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur
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OBÓZ DANCE & FUN
3 - 8 SP oraz GIM

DLACZEGO Z NAMI?
• Taniec, zabawa, wypoczynek to atuty naszego obozu
• Nuda – nie ma na nią tutaj czasu

PROGRAM 
• Zajęcia taneczne obejmujące podstawy tańca oraz układy 

choreograficzne różnych gatunków tanecznych, m.in. tań-
ca nowoczesnego, jazzowego czy tańca towarzyskiego. Na 
zakończenie obozu pokaz oraz turniej taneczny dla obozo-
wiczów przygotowanym na wzór profesjonalnych występów 
i zawodów tanecznych 

• Gry i zabawy na plaży: frisbee, siatkówka plażowa, ringo
• Plażowanie i kąpiele pod opieką ratownika
• Turnieje i rozgrywki: ultimate, wirujące kosze, bułgarka, ko-

szykówka, siatkówka
• Slacklining
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Całodniowy pobyt w Heide-Park Hamburg: największy park 

rozrywki w północnych Niemczech niedaleko Hamburga w 
którym znajduje się ok. 50 różnych atrakcji dla osób w każ-
dym wieku

• Wizyta w parku linowym
• Wizyta w Aquaparku: wodne szaleństwo w czasie którego 

do dyspozycji są m.in. basen pływacki, solanka, wodna 
„dżungla” dla dzieci, 2 x jacuzzi, zjeżdżalnia kryta 60 m, 
zjeżdżalnia kryta – pontonowa 130 m, basen zewnętrzny ze 
sztuczną falą, basen pływacki - pełnowymiarowy – 25m.

• Wycieczka do Międzyzdrojów i Świnoujścia: spacer Prome-
nadą Gwiazd wzorowanej na hollywoodzkim Bulwarze oraz 
Alei Gwiazd w Cannes, 400 metrowe molo, które jest jed-
nym z najpopularniejszych obiektów w Polsce oraz wejście 
w Świnoujściu na szczyt jednej z najwyższych Latarni Mor-
skich na świecie z której z wysokości 65 metrów rozpoście-
ra zapierających dech w piersiach widok

• Przejazd Nadmorską Koleją Wąskotorową: odrestaurowana 
i unowocześniona linia kolejowa, której początki sięgają 
1986 roku obecnie kursująca pomiędzy Gryficami i Pogo-
rzelicą

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Baloniada
• Hamak Dzień
• Hamak Gra Planszowa
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Arena
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteka

TERMIN
04.08-17.08.2018 (14 dni)

CENY 

cena złota 2490 zł

cena srebrna 2590 zł

cena podstawowa 2690 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur
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CENTRUM SPORTU 
W GÓRACH 
- RYCHWAŁD 
OD 2018 ROKU

INFRASTRUKTURA
• Boisko do piłki nożnej
• Boisko do siatkówki
• Boisko do piłki plażowej
• 5 kortów tenisowych (1 kryty)
• Plac zabaw
• Mała sala gimnastyczna
• Mała siłownia
• Basen letni
• 2 sale konferencyjne
• Restauracja
• Kawiarnia z bilardem w piwnicach Dworu
• Kawiarnia letnia
• Zadaszone miejsce na ognisko
• Teren rekreacyjny do gier i zabaw oraz gier typu kwadrant, 

frisbee, ringo
• Park Rozrywki Energylandia – Zator 50 km

MIEJSCE
Rychwałd to niewielka miejscowość położona w pobliżu Je-
ziora Żywieckiego nieopodal Żywca, z którym Rychwałd łączy 
malownicza trasa z pięknym widokiem na szczyty Beskidu 
Żywieckiego. Należy do najstarszych osad wiejskich, które 
w średniowieczu otaczały miasto Żywiec, jej początki sięga-
ją przełomu XIII i XIV wieku. Wyjątkowe usytuowanie wśród 
malowniczych terenów Beskidu Żywieckiego oraz historyczny 
charakter daje gwarancję odpoczynku w ciszy i spokoju. 

ZAKWATEROWANIE
Dwór Rychwałd to pięknie odrestaurowany dwór w stylu klasy-
cystycznym otoczony rozległym, zabytkowym parkiem. Obiekt 
ogrodzony, położony z dala od ruchliwych ulic i aglomeracji 
miejskiej. Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5 i 6-osobowych 
(bez łóżek piętrowych) z łazienką.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: śniada-
nia i kolacje w formie  bufetu szwedzkiego, obiady. Potrawy 
są smaczne, zdrowe i różnorodne. W trakcie dnia dla uczest-
ników dostępna jest bez ograniczeń woda. Kuchnia została 
odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z 
uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo 
płatne, w celu ich zastosowania  konieczny jest wcześniejszy 
kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to - obiadokolacja 
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to - śniadanie w dniu 
wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Rychwałd-War-
szawa oraz podczas wycieczek programowych. 

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy: NNW - 5.000zł (wg umowy Hamak-tur 

z Europejskie)
• Pakiet rozszerzony-dodatkowo płatny 20 zł/os: NNW - 

10.000zł (wg umowy Hamak-tur z Europejskie)
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo 

płatne 2,85 % kosztów imprezy

PROGRAM
Indywidualny dla każdego obozu.

HAMAKOWE ODZNAKI
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek 
uczestników, który muszą włożyć aby posiąść przyporządko-
waną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopnio-
wanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje i zachęca 
uczestników obozu do osiągania nowych celów, a czasami 
nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje 
nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej 
wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozów w Rychwałdzie skierowana jest zarówna do 
dzieci jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane po-
trzeby i zainteresowania obozowiczów przy zakwaterowaniu 

wyróżniona zostanie część dziecięca i młodzieżowa. W części 
przeznaczonej dla starszych obowiązywać będzie późniejsza 
godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia wie-
czorne.

TELEFONY KOMÓRKOWE I INNA ELEKTRONIKA 
Telefony komórkowe będą zdeponowane u wychowawców. 
Uczestnicy będą mogli używać swoich telefonów przez 15 mi-
nut każdego dnia wyłącznie podczas ciszy poobiedniej. 

ELEKTRONIKA 
Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obozy sprzętu 
elektronicznego tj.: tabletów, iPodów, PSP, aparatów fotogra-
ficznych, itp. Urządzenia przywiezione na obóz będą zdepono-
wane u kierownika i zwrócone uczestnikom w ostatnim dniu 
obozu.

CENA
Cena każdego obozu jest kompleksowa i  obejmuje: zakwate-
rowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, program, do-
świadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską, ratowników.

POWYŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT 
CENTRUM SPORTU W GÓRACH - RYCHWAŁD.
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OBÓZ LUZIK
4 - 8 SP oraz GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI?
• To obóz dla wszystkich tych, którzy chcą naładować akumu-

latory i odpocząć przed rozpoczęciem nowego roku szkolne-
go

PROGRAM
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie
• Dobra książka na hamaku
• Gry zespołowe: ultimate, frisbee, piłka nożna, siatkówka, 

badminton, kwadrant, bułgarka, wirujące kosze
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Strzelanie z łuków do tarczy

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Arena
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteka

ZAJĘCIA WYJAZDOWE
• Całodniowy pobyt w Energylandii, największym Parku Roz-

rywki w Polsce, oferującym kilkadziesiąt atrakcji, które znaj-
dują się na obszarze 26 hektarów, przeznaczony dla wszyst-
kich grup wiekowych

TERMIN
19.08-30.08.2018 (12 dni)

CENY 

cena złota 1890 zł

cena srebrna 1990 zł

cena podstawowa 2090 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
Należy zabrać swoją książkę :)
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OBÓZ TENISOWY
4 - 8 SP oraz GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI?
• Profesjonalne korty zewnętrzne oraz hala tenisowa 
• Doświadczeni trenerzy 

PROGRAM
• Nauka i doskonalenie gry w tenisa ziemnego (3 godziny 

dziennie) pod opieką profesjonalnego instruktora
• Analiza wideo
• Szkolenie zakończone turniejem

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie
• Gry zespołowe: ultimate, frisbee, piłka nożna, siatkówka, 

badminton, kwadrant, bułgarka, wirujące kosze
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Strzelanie z łuków do tarczy

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Gra Terenowa
• Hamak Arena
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteka

ZAJĘCIA WYJAZDOWE
• Całodniowy pobyt w Energylandii, największym Parku Roz-

rywki w Polsce, oferującym kilkadziesiąt atrakcji, które znaj-
dują się na obszarze 26 hektarów, przeznaczony dla wszyst-
kich grup wiekowych

TERMIN
19.08-30.08.2018 (12 dni)

CENY 

cena złota 2190 zł

cena srebrna 2290 zł

cena podstawowa 2390 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

UWAGA
Każdy z uczestników zabiera własną rakietę tenisową 
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MŁODA KADRA
GRUPA WIEKOWA: 17 +

DLA KOGO?
• Obóz skierowany jest do wszystkich uczestników hamako-

wych wyjazdów którzy w przyszłości chcieliby spróbować 
swoich sił w pracy w charakterze pomocnika wychowawcy 
lub wychowawcy na naszych obozach. To 2 tygodnie zajęć 
przede wszystkim praktycznych oraz teoretycznych mają-
cych za zadanie przekazanie przyszłemu wychowawcy od-
powiedniej wiedzy i niezbędne doświadczenia. 

SYSTEM OBOZÓW MŁODA KADRA:
• Stopień I: dla osób 17 letnich; obóz kończy się możliwością 

uzyskania rekomendacji do pracy na obozach Hamak-tur; 
obóz pełnopłatny,

• Stopień II: dla osób pełnoletnich, które posiadają ukończo-
ny kurs wychowawcy kolonijnego i na poprzednim obozie 
uzyskały rekomendację; praca w charakterze pomocnika 
wychowawcy pod okiem doświadczonej osoby kadry Ha-
mak-tur; obóz bezpłatny, bez wynagrodzenia. 

• Stopień III: dla osób, które uzyskały rekomendację do pracy 
na obozach Hamak-tur na stopniu II; praca w charakterze 
wychowawcy; wynagrodzenie

PROGRAM STOPIEŃ I i II:
ZAGADNIENIA:
• pozytywne i trudne strony pracy wychowawcy
• regulaminy, zasady bezpieczeństwa, zakres obowiązków 

wychowawcy, rozporządzenia MEN 
• organizacja obozu 

ZADANIA:
• aktywne uczestniczenie w pracy wychowawczej, wykonywa-

nie samodzielnych zadań wychowawczych oraz prowadze-
nie zajęć  pod „okiem” wychowawcy/instruktora

• szkolenie z zakresu realizowanego programu obozu 
• poznanie wypracowanych przez doświadczonych wycho-

wawców metod pracy wychowawczej z dziećmi

Terminy i miejsca: 
07.07-20.07.2018 - Żabinka
21.07-03.08.2018 - Nowy Gierałtów
21.07-03.08.2018 - Podlesice
04.08-17.08.2018 - Podlesice

CENY 

cena złota 1690 zł

cena srebrna 1790 zł

cena podstawowa 1890 zł
 
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur
cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur
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tel.: 22 398 18 06                                                                         
fax: 22 398 88 42                                                                                  
mobile: 601816058
e-mail: biuro@hamak-tur.pl

Wakacyjny Telefon Alarmowy
mobile: +48 665 856 665

www.hamak-tur.pl


