LATO 2019
TWOJE AKTYWNE WAKACJE

1

Biuro Obsługi Klienta

Opłaty

tel.: 22 398 18 06
mobile: 601816058
e-mail: biuro@hamak-tur.pl

I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
II rata 800 zł do 30.03.2019
III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

Rezerwacja

Konto

www.hamak-tur.pl

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

Wakacyjny Telefon Alarmowy
mobile: 665 856 665

Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Hamak-tur:

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

www.hamak-tur.pl
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DLACZEGO Z NAMI?

NASZA MISJA TO WYCHOWANIE PRZEZ SPORT

OBIEKTY

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 obozy organizujemy wyłącznie w bezpiecznych, sprawdzonych ośrodkach.
• Odpowiednie zabezpieczenie: ośrodki są ogrodzone i położone w kameralnych miejscach z
dala od zgiełku dużych kurortów. Nasza kadra zawsze mieszka w tym samym budynku, co nasi
uczestnicy.

Nasze wyjazdy opieramy na wartościach sportowych. Pokazujemy uczestnikom, że Sport to zdrowa rywalizacja, smak zwycięstwa 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 porażką. Propagujemy postawę Fair Play nie tylko na
boisku ale podczas całego pobytu na obozie. Tu nie ma miejsca na używki.

• Bogata infrastruktura: nasze obiekty posiadają bogatą infrastrukturę sportową oraz dydaktyczną. W ich bliskim sąsiedztwie 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.

Wychowanie przez Sport to współdziałanie w społeczności, która kształtuje charakter na całe
życie.

• Dostosowane do potrzeb: nasza baza to miejsca stworzone wyłącznie z myślą o dzieciach i
młodzieży.

BEZPIECZEŃSTWO

HAMAK MISTRZ

Jesteśmy bezpośrednim organizatorem wszystkich naszych wyjazdów. Od ponad 20 lat oferujemy programy dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Są one tworzone i realizowane
wyłącznie przez nas, za co bierzemy pełną odpowiedzialność.

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 osiągania zamierzonych celów, a czasami nawet
pokonywania własnych słabości. Obecność w Lidze Hamakowych Mistrzów daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości.

Tworzymy zgrany, doświadczony zespół nauczycieli, trenerów oraz instruktorów. Planujemy i działamy tak, aby zapewnić uczestnikom najwyższy poziom bezpieczeństwa i zadowolenia z wyjazdu.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

CENY

• • Bezpieczna lokalizacja: obozy organizujemy wyłącznie w bezpiecznych, sprawdzonych
ośrodkach. Te miejsca stworzono 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 spełniają wszystkie wymagane kryteria. Posiadamy również stosowne gwarancje ubezpieczeniowe.

Nasze ceny są transparentne i nie zawierają żadnych ukrytych opłat. Jako bezpośredni organizator gwarantujemy niezmienność ceny w sezonie.

ZEZWOLENIE

Hamak-tur posiada zezwolenie nr 17/99 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
organizowania imprez turystycznych wydane przez Wojewodę Mazowieckiego - Centralny Rejestr
Zezwoleń nr 01286.

NASZA KADRA TO HAMAK TEAM

To profesjonalna i kompetentna grupa ludzi na co dzień zawodowo 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 relacji 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.
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CENTRUM SPORTU NAD MORZEM
POGORZELICA
OD 2018 ROKU

MULTI FUN
22.06-05.07.2019 (14 dni)

GRUPA WIEKOWA: 1-6 SP oraz 7-8 SP i 1-2 LO

DLACZEGO Z NAMI?

tanecznych m.in. tańca nowoczesnego, jazzowego oraz tańca towarzyskiego
• Wizyta w parku linowym – do wyboru 4 trasy o różnych poziomach trudności
• Wizyta w Aquaparku – wodne szaleństwo w czasie którego do dyspozycji są m.in. basen
pływacki, solanka, wodna „dżungla” 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: spacer Promenadą Gwiazd wzorowaną na hollywoodzkim Bulwarze oraz Alei Gwiazd w Cannes, przechadzka 400-metrowym molo, które jest
jednym z najpopularniejszych obiektów w Polsce oraz wejście na szczyt jednej z najwyższych
Latarni Morskich na świecie w Świnoujściu, z której z wysokości 65 metrów rozpościera się
zapierający dech w piersiach widok
• Przejazd Nadmorską Koleją Wąskotorową – odrestaurowana i unowocześniona linia kolejowa,
której początki sięgają 1986 roku, obecnie kursującą pomiędzy Gryficami i Pogorzelicą

• Sport, zabawa, wypoczynek
• Nuda – nie ma na nią tutaj czasu
Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

MIEJSCE

Pogorzelica to urokliwa miejscowość wypoczynkowa położona w malowniczym regionie Wybrzeża
Rewalskiego. Duże obszary lasów sosnowych w połączeniu z morskim powietrzem tworzą w
Pogorzelicy specyficzny mikroklimat doskonale poprawiający samopoczucie. Czysta i szeroka
piaszczysta plaża z klifowym brzegiem oraz doskonała jakość wody w kąpielisku, które wielokrotnie otrzymywało odznaczenie Błękitnej Flagi, gwarantują udany wypoczynek dzieci i młodzieży.

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

Boisko do siatkówki
Boisko do koszykówki
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Siłownia plenerowa
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENY

ZAKWATEROWANIE

cena złota – 2290 zł
cena srebrna – 2390 zł
cena podstawowa – 2490 zł

Ośrodek Wczasowy KOMANDOR w Pogorzelicy (www.owkomandor.pl) Obiekt ogrodzony i chroniony otoczony lasem sosnowym, położony w odległości 500 m od morza. Pokoje 2,3-osobowe
w pawilonie murowanym z własną łazienką i TV. Możliwość korzystania z bezprzewodowego i
bezpłatnego Internetu (WiFi) przy recepcji.

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

CENA ZAWIERA

WYŻYWIENIE

•
•
•
•
•
•

W stołówce ośrodka serwowane są 4 posiłki – pełnowartościowe śniadania i kolacje w formie
bufetu szwedzkiego, obiady i podwieczorki. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. W ciągu
dnia dla uczestników dostępna jest bez ograniczeń woda. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo
płatne, w celu ich przygotowania 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.

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Pogorzelica-Warszawa oraz podczas wycieczek
programowych. Wyjazd rano 22.06.2019 / powrót po południu 05.07.2019

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Pływacka
• Łucznicza
• Taneczna
• Siatkarska
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM

•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

TRANSPORT

•
•
•
•

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

Gry i zabawy na plaży: beach soccer, frisbee, ringo
Plażowanie i kąpiele pod opieką ratownika
Podstawy samoobrony
Archery Tag – bitwy łuczników! – niezwykle atrakcyjna i w pełni bezpieczna rywalizacja, znana
również jako paintball łuczniczy
Intercross – gra polegająca na umieszczeniu piłki za pomocą specjalnej trójkątnej rakiety w
bramce przeciwnika
Slacklining – dyscyplina sportowa polegająca na chodzeniu i wykonywaniu trików na taśmie,
zazwyczaj o szerokości 2,5-5 cm, rozwieszonej i napiętej między dwoma punktami na wysokości kilkunastu centymetrów
Strzelanie z łuków do tarczy
Gry zespołowe, gry piknikowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, mini rugby, kwadrant,
frisbee, ringo
Zajęcia taneczne obejmujące podstawy tańca oraz układy choreograficzne różnych gatunków

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Pogorzelicy skierowana jest zarówno 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 wieczorne.
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

OPERACJA
SZTORM LEVEL 1
22.06-01.07.2019 (10 dni)
GRUPA WIEKOWA: 4-6 SP

DLACZEGO Z NAMI ?

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)

• Przejdź specjalistyczne szkolenie i poczuj się jak członek jednostek specjalnych
• Misja 24H

OCHRONA
•
•
•
•

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

MIEJSCE

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.

LOKALIZACJA

• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie mapy”, zabawy terenowe

WODA

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowa prowizorycznych schronień
Przeprawa przez pola minowe – gra terenowa z użyciem wykrywaczy metali
Budowa noszy
Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia transport rannego

• Zdobywanie i uzdatnianie wody

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki 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

JEDZENIE

• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia

ZAJĘCIA DODATKOWE

• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawowe elementy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
•
•
•
•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

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

CENY

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

cena złota – 2090 zł
cena srebrna – 2190 zł
cena podstawowa – 2290 zł

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 podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

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

TRANSPORT

OPŁATY

UBEZPIECZENIE

UWAGA

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 22.06.2019 /
powrót wczesnym po południem 01.07.2019

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, buty do wspinaczki skałkowej, latarkę
czołówkę z zapasem baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną
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 taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w
Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.

PROGRAM
ASG

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

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

Treningi i bitwy na poligonach
Zdobywanie bunkrów przeciwnika, rajdy za linię wroga, zasadzki
Odbicie zakładników
Zlokalizowanie i zdobycie bazy terrorystów
Działania inżynieryjne: budowanie i maskowanie stanowisk ogniowych, kamuflaż osobisty
Rywalizacja z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki: granaty hukowe, świece dymne itp.
Misja 24H

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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

SZKOLENIE LINOWE

według programu szkolenia jednostek specjalnych

GRUPY WIEKOWE

• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych
• Wspinaczka: zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na skałach

Oferta obozu w Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

ZAJĘCIA STRZELECKIE

• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, strzelanie do tarcz
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

OPERACJA
SZTORM LEVEL 2
22.06-01.07.2019 (10 dni)
GRUPA WIEKOWA: 4-6 SP
Obowiązkowo ukończony LEVEL 1

DLACZEGO Z NAMI ?

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)

• Szkolenie wzorowane na jednostkach elitarnych służb specjalnych
• Prowadzący to m.in. byli żołnierze
• Misja 24H

OCHRONA

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

• Budowa prowizorycznych schronień
• Nawiązywanie łączności poprzez: krótkofalówki, szyfry wojskowe, alfabet Morse’a
• Budowa noszy, transport rannego

MIEJSCE

LOKALIZACJA

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.

• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie mapy”, zabawy terenowe
• Gra terenowa wykorzystująca satelitarny system nawigacji

INFRASTRUKTURA

• Zdobywanie i uzdatnianie wody

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WODA

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki 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

JEDZENIE

• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia

ZAJĘCIA DODATKOWE

• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawowe elementy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
•
•
•
•
•
•
•
•

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

CENY

ZAKWATEROWANIE

cena złota – 2090 zł
cena srebrna –2190 zł
cena podstawowa –2290 zł

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

WYŻYWIENIE

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

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 podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

TRANSPORT

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 22.06.2019 /
powrót wczesnym po południem 01.07.2019

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

UBEZPIECZENIE

UWAGA

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

• Należy zabrać: mundur, mały plecak, wygodne buty trekkingowe, buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie,
nieprzemakalną 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 taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w
Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.

PROGRAM
ASG

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

Treningi i bitwy na poligonach i w terenie leśnym
Zdobywanie bunkrów przeciwnika, rajdy za linię wroga, zasadzki
Izolacja rejonu działań innych jednostek, wsparcie ogniowe oraz zabezpieczenie ich ewakuacji
Odbicie i ochrona VIP-a
Działania inżynieryjne: budowanie i maskowanie stanowisk ogniowych, kamuflaż osobisty
Rywalizacja z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki: granaty hukowe, świece dymne
itp.
• Szkolenie taktyczne
• Misja 24H

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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

SZKOLENIE LINOWE

według programu szkolenia jednostek specjalnych

GRUPY WIEKOWE

• Wspinaczka – wspinanie na skałach
• Zjazdy i wychodzenie po linie (techniki wykorzystywane w eksploracji jaskiń pionowych)

Oferta obozu w Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

ZAJĘCIA STRZELECKIE

• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

OPERACJA
SZTORM LEVEL 3
NOWY PROGRAM

22.06-01.07.2019 (10 dni)

GRUPA WIEKOWA: 7-8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI?

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

• Szkolenie wzorowane na jednostkach elitarnych służb specjalnych
• Prowadzący to min. byli żołnierze
• Misja 24H
Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

ZAJĘCIA STRZELECKIE

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.

OCHRONA

• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)

MIEJSCE

•
•
•
•

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki 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

Budowa prowizorycznych schronień
Nawiązywanie łączności poprzez: krótkofalówki, szyfry wojskowe, alfabet Morse’a
Budowa noszy
Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia transport rannego

LOKALIZACJA

• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, “czytanie mapy”, zabawy terenowe
• Przeprawa przez bagna

WODA
• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE

• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia

ZAJĘCIA DODATKOWE

• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawowe elementy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

WYŻYWIENIE

Hamak Games
Hamak Spion
Hamak Flagi
Ognisko z pieczeniem kiełbasek

CENY

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 podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 22.06.2019 /
powrót wczesnym po południem 01.07.2019

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

PROGRAM

• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, buty do wspinaczki skałkowej, latarkę
czołówkę z zapasem baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną
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 taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w
Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.

UWAGA

ASG

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

SZKOLENIE TAKTYCZNE

TAKTYKA CZARNA i ZIELONA – POZIOM PODSTAWOWY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
Zdobywanie bunkrów przeciwnika, rajdy za linię wroga, zasadzki
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: budowanie i maskowanie stanowisk ogniowych, kamuflaż osobisty
Rywalizacja z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki: granaty hukowe, świece dymne itp.
Misja 24H

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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 Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

SZKOLENIE LINOWE

według programu szkolenia jednostek specjalnych
• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych
• Wspinaczka: zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na skałach
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

OPERACJA
SZTORM LEVEL 4
NOWY PROGRAM

22.06-01.07.2019 (10 dni)

GRUPA WIEKOWA: 7-8 SP oraz LO
Obowiązkowo ukończony LEVEL 3

DLACZEGO Z NAMI?

nej, przeciwsnajperskiej
• Konwojowanie VIP

• Szkolenie wzorowane na jednostkach elitarnych służb specjalnych
• Prowadzący to byli żołnierze
• Misja 48H

SAMOOBRONA

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

SZKOLENIE LINOWE

• Techniki walki wręcz stosowane przez żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych

MIEJSCE

• Zjazdy komandoskie

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.

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)
OCHRONA

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

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki 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

LOKALIZACJA

• Wyznaczanie azymutu, “czytanie mapy”
• Przeprawa przez bagna
• Budowa i przeprawa na tratwie

WODA

• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE

• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

• Hamak Games
• Hamak Nocne Manewry
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

WYŻYWIENIE

CENY

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 podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 22.06.2019 /
powrót wczesnym po południem 01.07.2019

UBEZPIECZENIE

CENA NIE ZAWIERA

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

•
•
•
•

PROGRAM

Wizyta na strzelnicy – dodatkowo płatna 140 zł/os OPŁATY
I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
II rata 800 zł do 30.03.2019
III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

UWAGA

ASG

• Każdy uczestnik musi posiadać: mundur, oddzielny plecak z obowiązkowym wyposażeniem
w śpiwór, karimatę, ciepły polar, menażkę, niezbędnik, kubek, buty na zmianę najlepiej trekkingowe, latarkę czołówkę, kawałek sznurka, kurtkę przeciwdeszczową
• Dodatkowe nieobowiązkowe wyposażenie w plecaku to: krzesiwo, karabinki, buty wspinaczkowe, kompas
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Operację Sztorm własnych noży, scyzoryków itp.
Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w
Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica
• Możliwość zabrania własnej repliki ASG (broń deponowana codziennie w zbrojowni)

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

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
Misja 48H
Gra Nocna
Wizyta na profesjonalnej strzelnicy (ostre strzelanie) ok. 20 strzałów na osobę – dodatkowo
płatne 140 zł/os

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

SZKOLENIE TAKTYCZNE – POZIOM ZAAWANSOWANY

TAKTYKA CZARNA – prowadzenie działań ofensywnych w terenie zurbanizowanym, polegających
na z walce z przeciwnikiem znajdującym się w budynku lub w innym obiekcie:
• Odbicie zakładników, wejścia, planowanie, opcja skryta
• Opanowywanie pojazdów typu samochód
• Ataki kombinowane na cele, opanowywanie obiektów wielkogabarytowych
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść
TAKTYKA ZIELONA – prowadzenie zadań w terenie otwartym lub leśnym:
• Maskowanie, zasady poruszania się w terenie
• Bytowanie w terenie przygodnym, budowanie baz, łączność osobowa i bezosobowa
• Patrolowanie, obserwacja, zasadzki, rajdy za linię wroga
• Piesze szyki bojowe w czasie patrolowania
• Kontakty ogniowe, prowadzenie obserwacji,
TAKTYKA SZARA – zadania związane z bezpośrednią ochroną osób (potocznie zwaną ochroną VIP):
• Zasady planowania, przygotowania i prowadzenia działań specjalnych, ochrony pirotechnicz-

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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 Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.
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WIELKIE JEZIORA
MAZURSKIE

OBÓZ ŻEGLARSKI
24.06-05.07.2019 (12 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI?

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

i sprzętu, zasady udzielania pierwszej pomocy, ochrona środowiska, manewrowanie jachtem
motorowym, praca w charakterze załogi.
• Wymagania egzaminacyjne: ukończone 14 lat, znajomość własnego numeru PESEL, oświadczenie-zgoda obojga rodziców, legitymacja szkolna, opłata za egzamin 125 zł, opłata za wydanie patentu 25 zł, zdjęcie do patentu.
• Warunkiem przeprowadzenia kursu na patent jest zgłoszenie się min. 7 kursantów.

WPROWADZENIE

CENY

• Bardzo komfortowe, bezpieczne jachty
• Doświadczona kadra instruktorska
• Możliwość uzyskania patentu żeglarza jachtowego oraz patentu sternika motorowodnego

Obóz żeglarski to propozycja zarówno dla rozpoczynających przygodę z żaglami jak i dla doświadczonych żeglarzy. Na naszym obozie kładziemy nacisk na odtworzenie i przybliżenie 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.

cena złota – 2290 zł
cena srebrna – 2390 z
cena podstawowa – 2490 zł

Nasz rejs uczy: samodzielności, podejmowania decyzji, dyscypliny i odpowiedzialności oraz sztuki gotowania i sprzątania.

CENA ZAWIERA

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

•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE
Jachty kabinowe klasy Antila 27

• Bezpieczne i komfortowe (rocznik 2015-2017)
• 10-osobowe: 8+1 (wychowawca-sternik) lub 6+2 (sternik + wychowawca) w grupie wiekowej
4-6 SP
• Jachty kabinowe klasy Antila 27 wyposażone są w ogrzewanie, WC, kuchenkę gazową i lodówkę
• Zaokrętowanie w porcie w Giżycku

CENA NIE ZAWIERA

• Transport – dodatkowo płatny 110 zł/os w jedna stronę
• Opłata za kursy na patent żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego – dodatkowo
płatny 150 zł/os
• Opłaty portowe tj. prysznic, prąd – dodatkowo płatny ok 60 zł/os

OPŁATY

TRANSPORT

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

Własny, istnieje możliwość wykupienia transportu w obie strony (w jedną stronę 110 zł/os.)

WYŻYWIENIE

UWAGA

Trzy posiłki dziennie przygotowywane przez członków załogi pod kierunkiem sternika

Na obóz należy zabrać: ubranie przeciwdeszczowe (sztormiak), śpiwór, kalosze, trampki lub
tenisówki, strój kąpielowy, nakrycie głowy, krem z filtrem, latarkę z zapasem baterii. Rzeczy
spakowane w miękką torbę podróżną. Plecak ze stelażem wykluczony. Umiejętność pływania
obowiązkowa.

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Żeglarska
• Pływacka
• Ogniskowa
• Siatkarska
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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

PROGRAM
•
•
•
•

•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

Rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich
Uczestnicy odwiedzają mazurskie porty: Ruciane Nida, Mikołajki, Ryn, Giżycko
Noce spędzane są na jachtach w portach lub na dzikich plażach
Na obozie uczymy: poruszania się po jachcie, ogólnych zasad 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 żeglugowego)
Wizyta w Parku Wodnym „Tropicana” w Mikołajkach (kompleks basenów z licznymi zjeżdżalniami, jacuzzi, saunami i gabinetami masażu)
Wizyta na basenie w Wilkasach
Siatkówka plażowa
Ogniska

KURS NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

• Program (wg wytycznych Polskiego Związku Żeglarskiego na stopień żeglarza jachtowego):
budowa jachtu, przepisy, teoria 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 numeru 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 zgłoszenie się min. 7 kursantów.

KURS NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

• Program (wg wytycznych Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na stopień sternika motorowodnego): zagadnienia ogólne, przepisy dotyczące uprawiania sportów
wodnych, budowa jachtów motorowych, wiadomości o silnikach, praca linami, podstawowe
węzły, przygotowanie do użycia, oznakowanie szlaków żeglugowych, budowle hydrotechniczne, polskie szlaki żeglugowe, elementarne wiadomości z meteorologii, ratownictwo człowieka

9

WIELKIE JEZIORA
MAZURSKIE

OBÓZ ŻEGLARSKI+
24.06-05.07.2019 (12 dni)

GRUPA WIEKOWA: 8 SP oraz LO
Obowiązkowy patent żeglarski

DLACZEGO Z NAMI ?

• Bardzo komfortowe, bezpieczne jachty
• Doświadczona kadra instruktorska
• Możliwość uzyskania patentu patentu sternika motorowodnego

CENA NIE ZAWIERA

• Transport – dodatkowo płatny 110 zł/os w jedna stronę
• Opłata za kurs na patent sternika motorowodnego – dodatkowo płatny 150 zł/os
• Opłaty portowe tj. prysznic, prąd – dodatkowo płatny ok 60 zł/os

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

OPŁATY

WPROWADZENIE

Propozycja dla osób, które mają już uprawnienia żeglarskie, ale brakuje im doświadczenia w
samodzielnym prowadzeniu jachtu śródlądowego.

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

ZAKWATEROWANIE

UWAGA

Na obóz należy zabrać: ubranie przeciwdeszczowe (sztormiak), śpiwór, kalosze, trampki lub
tenisówki, strój kąpielowy, nakrycie głowy, krem z filtrem, latarkę z zapasem baterii. Rzeczy
spakowane w miękką torbę podróżną. Plecak ze stelażem wykluczony. Umiejętność pływania
obowiązkowa.

Jachty kabinowe klasy Antila 27

• Bezpieczne i komfortowe (rocznik 2015-2017)
• 10-osobowe: 8+1 wychowawca-sternik
• Jachty kabinowe klasy Antila 27 wyposażone są w ogrzewanie, WC, kuchenkę gazową i lodówkę
• Zaokrętowanie w porcie w Giżycku

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Żeglarska
• Pływacka
• Ogniskowa
• Siatkarska
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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

TRANSPORT

Własny, istnieje możliwość wykupienia transportu w obie strony (w jedną stronę 110 zł/os.)

WYŻYWIENIE

Trzy posiłki dziennie przygotowywane przez członków załogi pod kierunkiem sternika

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienieubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM

• Rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich
• Doskonalenie umiejętności pod okiem doświadczonych żeglarzy: manewrówka, podchodzeniem do kei, cumowanie, stawanie na kotwicy, cumowanie na bindudze, kładzenie i stawianie
masztu, pływanie kanałami, rozpoznawanie i interpretowanie oznaczeń na wodzie i lądzie,
praktyczne interpretowanie przepisów prawa drogi
• Wizyta w Parku Wodnym „Tropicana” w Mikołajkach (kompleks basenów z licznymi zjeżdżalniami, jacuzzi, saunami i gabinetami masażu)
• Wizyta na basenie w Wilkasach
• Siatkówka plażowa
• Ogniska

KURS NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

• Program (wg wytycznych Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na stopień sternika motorowodnego): zagadnienia ogólne, przepisy dotyczące uprawiania sportów
wodnych, budowa jachtów motorowych, wiadomości o silnikach, praca linami, podstawowe
węzły, przygotowanie do użycia, oznakowanie szlaków żeglugowych, budowle hydrotechniczne, polskie szlaki żeglugowe, elementarne wiadomości z meteorologii, ratownictwo człowieka
i sprzętu, zasady udzielania pierwszej pomocy, ochrona środowiska, manewrowanie jachtem
motorowym, praca w charakterze załogi.
• Wymagania egzaminacyjne: ukończone 14 lat, znajomość własnego numeru PESEL, oświadczenie-zgoda obojga rodziców, legitymacja szkolna, opłata za egzamin 125 zł, opłata za wydanie patentu 25 zł, zdjęcie do patentu.
• Warunkiem przeprowadzenia kursu na patent jest zgłoszenie się min. 7 kursantów.

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników
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WIELKIE JEZIORA
MAZURSKIE

OBÓZ ŻEGLARSKI
24.06-05.07.2019 (12 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz LO

OBÓZ WYŁĄCZNIE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY Z CELIAKIĄ I DIETĄ
BEZGLUTENOWĄ. ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z POLSKIM
STOWARZYSZENIEM OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

DLACZEGO Z NAMI ?

CENA NIE ZAWIERA

• Bardzo komfortowe, bezpieczne jachty
• Doświadczona kadra instruktorska
• Możliwość uzyskania patentu patentu sternika motorowodnego

• Transport – dodatkowo płatny 110 zł/os w jedna stronę
• Opłata za kurs na patent sternika motorowodnego – dodatkowo płatny 150 zł/os
• Opłaty portowe tj. prysznic, prąd – dodatkowo płatny ok 60 zł/os

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

WPROWADZENIE

Propozycja dla osób, które mają już uprawnienia żeglarskie, ale brakuje im doświadczenia w
samodzielnym prowadzeniu jachtu śródlądowego.

UWAGA

Na obóz należy zabrać: ubranie przeciwdeszczowe (sztormiak), śpiwór, kalosze, trampki lub
tenisówki, strój kąpielowy, nakrycie głowy, krem z filtrem, latarkę z zapasem baterii. Rzeczy
spakowane w miękką torbę podróżną. Plecak ze stelażem wykluczony. Umiejętność pływania
obowiązkowa.

ZAKWATEROWANIE
Jachty kabinowe klasy Antila 27

• Bezpieczne i komfortowe (rocznik 2015-2017)
• 10-osobowe: 8+1 wychowawca-sternik
• Jachty kabinowe klasy Antila 27 wyposażone są w ogrzewanie, WC, kuchenkę gazową i lodówkę
• Zaokrętowanie w porcie w Giżycku

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Żeglarska
• Pływacka
• Ogniskowa
• Siatkarska
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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

TRANSPORT

Własny, istnieje możliwość wykupienia transportu w obie strony (w jedną stronę 110 zł/os.)

WYŻYWIENIE

Trzy posiłki dziennie przygotowywane przez członków załogi pod kierunkiem sternika

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienieubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM
•
•
•
•

Rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich
Uczestnicy odwiedzają mazurskie porty: Ruciane Nida, Mikołajki, Ryn, Giżycko
Noce spędzane są na jachtach w portach lub na dzikich plażach
Na obozie uczymy: poruszania się po jachcie, ogólnych zasad 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 żeglugowego)
• Wizyta na basenie w Wilkasach
• Siatkówka plażowa
• Ogniska

KURS NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

• Program (wg wytycznych Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na stopień sternika motorowodnego): zagadnienia ogólne, przepisy dotyczące uprawiania sportów
wodnych, budowa jachtów motorowych, wiadomości o silnikach, praca linami, podstawowe
węzły, przygotowanie do użycia, oznakowanie szlaków żeglugowych, budowle hydrotechniczne, polskie szlaki żeglugowe, elementarne wiadomości z meteorologii, ratownictwo człowieka
i sprzętu, zasady udzielania pierwszej pomocy, ochrona środowiska, manewrowanie jachtem
motorowym, praca w charakterze załogi.
• Wymagania egzaminacyjne: ukończone 14 lat, znajomość własnego numeru PESEL, oświadczenie-zgoda obojga rodziców, legitymacja szkolna, opłata za egzamin 125 zł, opłata za wydanie patentu 25 zł, zdjęcie do patentu.
• Warunkiem przeprowadzenia kursu na patent jest zgłoszenie się min. 7 kursantów.

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników
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CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU
ZA GRANICĄ – WŁOCHY

WŁOCHY - PERŁY
PÓŁNOCY
NOWOŚĆ

26.06-05.07.2019 (10 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4 – 8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI?

4 DZIEŃ 29.06 PADWA

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

5 DZIEŃ 30.06 RZYM

•
•
•
•

• Śniadanie. Przejazd do Padwy. W programie: spacer po historycznym centrum miasta m.in.
Uniwersytet Padewski – jeden z najstarszych w Europie, na którym wykładał Galileusz, a
studiował Kopernik oraz Plac Prato della Valle – jeden z największych w Europie.
• Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg

Zabawa: Park Rozrywki Mirabilandia, Park Wodny Aqualandia
Zwiedzanie: Wenecja, Padwa, Rzym, San Marino
Wypoczynek: plażowanie + sport
Opcja diety bezglutenowej bez dopłaty

• Śniadanie. Przejazd do Rzymu. W programie: spacer z przewodnikiem obok Koloseum, Łuku
Konstantyna, Forum Romanum, Łuku Septymiusza Severa, Placu Weneckiego z Ołtarzem Ojczyzny, Placu Navona z fontanną Czterech Rzek, Fontanny di Trevi do Schodów Hiszpańskich
• Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg

MIEJSCE

Włochy oferują turystom przepiękne, niezwykle zróżnicowane krajobrazy. Riwiera Adriatycka co roku
przyciąga miliony turystów swoimi szerokimi piaszczystymi plażami i parkami rozrywki. Wakacje na
Riwierze Adriatyckiej to pełne zanurzenie w niepowtarzalnej atmosferze Rimini i jego okolic.

6 DZIEŃ 01.07 SAN MARINO

ZAKWATEROWANIE

Hotel Villa Isabela**** w miejscowości Santa Maria di Sala www.villaisabela.net

• Śniadanie. Przejazd do San Marino – najstarszej republiki świata. W programie: spacer wśród
średniowiecznej architektury od Bramy św. Franciszka obok Groty Kuszników, parlamentu
Republiki S. Marino, Bazyliki del Santo, w której przechowywane są relikwie św. Marino do
wieży Guida, najstarszej części fortyfikacji otaczającej średniowieczną republikę
• Przejazd do hotelu na Riwierze, obiadokolacja, nocleg

Hotel Attico*** w miejscowości Chianciano Terme www.hotelatticochianciano.it

7-8 DZIEŃ 02-03.07

Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4-osobowych (bez łóżek piętrowych) z łazienkami.

Hotele Tranzytowe

• Pobyt na Riwierze Adriatyckiej
• Kąpiele w morzu, plażowanie
• Gry i zabawy nad wodą: siatkówka plażowa, piłka wodna, ringo, frisbee

Hotel Pobytowy

Hotel Britta*** w Rivabella di Rimini www.hotelbrittarimini.website w dzielnicy słynnego kurortu
Rimini. Hotel oddalony jest o 200 m od piaszczystej plaży i ok 2 km od centrum Rimini.

9 DZIEŃ 04.07 MIRABILANDIA

WYŻYWIENIE

• Śniadanie. Całodzienny zabawa w Mirabilandii – jednym z najsłynniejszych Parków Rozrywki
w Włoszech. Na terenie parku znajduje się 5 obszarów tematycznych z około 40 atrakcjami
w tym 7 kolejek górskich na czele ze słynnym Katun – jednym z najlepszych w Europie roller
coasterów typu Inverted Coaster. W czasie pobytu posiłek z napojem.
• Po południu wyjazd w kierunku Polski. 10 DZIEŃ 05.07
• Powrót do Polski ok. 15

Hotele Tranzytowe

2 posiłki dziennie – śniadania wzmocnione i obiadokolacje dwudaniowe wraz z napojami. Pierwsze świadczenie to obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu
wyjazdu. Kuchnia włoska.
Hotel Villa Isabela**** – śniadanie i obiadokolacja serwowane do stołu.

CENY

Hotel Attico*** – śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja serwowana do stołu.

cena złota – 2390 zł + 98 Euro płatne gotówką w autokarze
cena srebrna – 2490 zł + 98 Euro płatne gotówką w autokarze
cena podstawowa – 2590 zł + 98 Euro płatne gotówką w autokarze

Hotel Pobytowy

W restauracji hotelu serwowane są 3 główne posiłki – śniadanie w formie bufetu, obiad serwowany do stołu, kolacja serwowana do stołu oraz bufet sałatkowy wraz z napojami.. Pierwsze
świadczenie to obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu +
lunch w Mirabilandia. Kuchnia włoska.

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

CENA ZAWIERA

TRANSPORT

•
•
•
•
•
•

UBEZPIECZENIE

CENA NIE ZAWIERA

Kuchnia w hotelach została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet, w celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur.
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Włochy-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. Wyjazd po południem 26.06.2019 / powrót wczesnym po południem 05.07.2019

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską

• Kosztów wstępów i realizacji programu – 98 Euro płatne gotówką w autokarze

• KL – 10 000 euro, koszty transportu medycznego i repatriacji oraz assistance zawarte w
sumie ubezpieczenia kosztów leczenia (www.erv.pl)
• NNW – 10 000 zł (www.erv.pl)
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

PROGRAM

UWAGA

• Dowody osobiste lub paszporty obowiązkowe !!!
• Podczas przejazdu na miejsce oraz podczas powrotu wyżywienie we własnym zakresie
• Wskazane jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

1 DZIEŃ 26.06

• Wyjazd z Polski o 15:00

2 DZIEŃ 27.06 WENECJA

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Przyjazd do Wenecji. W programie: rejs na Plac św. Marka, następnie spacer z przewodnikiem
obok największych atrakcji Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, Dzwonnica św. Marka, Loggetta,
Wieża Zegarowa, Siedziby Prokuratorów: Stara i Nowa, Skrzydło Napoleona, Biblioteka, Ponte
Rialto. Na zakończenie zwiedzania rejs na wyspę Murano do Huty Szkła.
• Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg

• Pływacka
• Kulturalna (poza sportowa)
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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

3 DZIEŃ 28.06 AQUALANDIA

• Śniadanie. Całodzienny zabawa w Aqualandii – najlepszym Wodnym Parku Rozrywki we Włoszech. Na ternie Parku znajduje się 8 obszarów tematycznych z licznymi atrakcjami wodnymi,
w tym najwyższą zjeżdżalnią na świecie, skokami na bungie, ponadto wspinaczki, laguny,
sztuczne fale. W parku znajduje się również przestrzeń stylizowana na czasy Majów, w tym
piramida oraz wyspa karaibska.
• Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

SPECIAL FORCE
LEVEL 1
NOWOŚĆ

02.07-10.07.2019 (9 dni)
GRUPA WIEKOWA: 4-6 SP

DLACZEGO Z NAMI?

ZAJĘCIA STRZELECKIE

• Szkolenie operatorów jednostek specjalnych pod okiem naszych specjalistów – byłych żołnierzy
• Misja 24H

• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, strzelanie do tarcz

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

• Budowa prowizorycznych schronień
• Przeprawa przez pola minowe – gra terenowa z użyciem wykrywaczy metali

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)
OCHRONA

MIEJSCE

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.

LOKALIZACJA

INFRASTRUKTURA

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie mapy”, zabawy terenowe

WODA

Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki 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

• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia

ZAJĘCIA DODATKOWE

• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawowe elementy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
•
•
•
•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

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

CENY

cena złota – 1990 zł
cena srebrna – 2090 zł
cena podstawowa – 2190 zł

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 podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 02.07.2019 /
powrót wczesnym po południem 10.07.2019

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

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, nieprzemakalną
kurtkę, karimatę + śpiwór, menażkę, kubek, sztućce.
• Możliwość zabrania munduru, oraz własnej repliki ASG (broń deponowana codziennie w
zbrojowni).
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Special Force własnych noży, scyzoryków itp.
Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w
Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.

PROGRAM
ASG

Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów ASG, maski, okulary, kombinezon
ochronny. Każdy uczestnik ma nieograniczoną ilość kul!
• Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
• Zdobywanie bunkrów przeciwnika, rajdy za linię wroga, zasadzki
• Misja 24H
TAKTYKA CZARNA – prowadzenie działań ofensywnych w terenie zurbanizowanym, polegających
na walce z przeciwnikiem znajdującym się w budynku lub w innym obiekcie:
• Podejście sekcją pod budynek
• Przeszukiwanie pomieszczeń
• Zatrzymanie, przeszukanie i założenie kajdanek osobie zatrzymanej
TAKTYKA ZIELONA – prowadzenie zadań w terenie leśnym:
• Szyki bojowe
• Reakcja na kontakt ogniowy przeciwnika
TAKTYKA SZARA – zadania związane z bezpośrednią ochroną osób (potocznie zwaną ochroną VIP):
• Szyki ochronne
• Podejmowanie VIP-a

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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 Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

SZKOLENIE LINOWE

• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych
• Wspinaczka: zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na skałach
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

SPECIAL FORCE
LEVEL 2
NOWOŚĆ

02.07-10.07.2019 (9 dni)

GRUPA WIEKOWA: 7-8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI

• Reakcja na kontakt ogniowy przeciwnika
• Zasady działania w przypadku utraty orientacji w terenie
• Rajdy, wypady, zasadzki
TAKTYKA SZARA – zadania związane z bezpośrednią ochroną osób (potocznie zwaną ochroną VIP):
• Podejmowanie VIP-a

• Szkolenie operatorów jednostek specjalnych pod okiem naszych specjalistów – byłych żołnierzy
• Szkolenie wzorowane na jednostkach elitarnych służb specjalnych
• Misja 48H
Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

SAMOOBRONA

MIEJSCE

• Techniki walki wręcz stosowane przez żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych

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.

SZKOLENIE LINOWE
• Zjazdy komandoskie

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OCHRONA

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki 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

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

LOKALIZACJA

• Przeprawa przez bagna
• Budowa i przeprawa na tratwie

WODA

• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE

• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
• Hamak Games
• Hamak Nocne Manewry
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

ZAKWATEROWANIE

CENY

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

cena złota – 1990 zł
cena srebrna – 2090 zł
cena podstawowa – 2190 zł

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 podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 02.07.2019 /
powrót wczesnym po południem 10.07.2019

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

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, nieprzemakalną
kurtkę, karimatę + śpiwór, menażkę, kubek, sztućce.
• Możliwość zabrania munduru, oraz własnej repliki ASG (broń deponowana codziennie w
zbrojowni).
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Special Force własnych noży, scyzoryków itp.
Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w
Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.

PROGRAM
ASG

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

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
Misja 48H
Gra Nocna
Wizyta na profesjonalnej strzelnicy (ostre strzelanie) ok. 20 strzałów na osobę – dodatkowo
płatne 140 zł/os

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

SZKOLENIE TAKTYCZNE – POZIOM ZAAWANSOWANY

TAKTYKA CZARNA – prowadzenie działań ofensywnych w terenie zurbanizowanym, polegających
na walce z przeciwnikiem znajdującym się w budynku lub w innym obiekcie:
• Podejście sekcją pod budynek, przeszukiwanie pomieszczeń
• Zatrzymanie osoby niebezpiecznej, sposoby kajdankowania
• HR (hostage rescue) – ratowanie zakładników w budynku
• Opanowywanie pojazdów typu samochód
• Ataki kombinowane na cele, opanowywanie obiektów wielkogabarytowych
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść
TAKTYKA ZIELONA – prowadzenie zadań w terenie leśnym:

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

• Maskowanie, kamuflaż
• Szyki bojowe w czasie patrolowania oraz przemieszczania się do obiektu ataku
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CENTRUM SPORTU NAD JEZIORAMI –
ŻABINKA
OD 2001 ROKU

10 PRZYGÓD
06.07-15.07.2019 (10 dni)

GRUPA WIEKOWA: 1-6 SP oraz 7-8 SP i 1-2 LO

DLACZEGO Z NAMI?

• Różnorodność zajęć, bogaty program ogólnoobozowy realizowany pod okiem naszych najlepszych trenerów to wspaniała 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!
Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

•
•
•
•
•

MIEJSCE

Żabinka to kameralna miejscowość położona w niewielkiej odległości od Giżycka wśród wspaniałych lasów nad jeziorami Gołdopiwo i Żabinki (strefa ciszy). Doskonała baza do uprawiania
sportów wodnych.

Przygoda z kajakiem – nauka i doskonalenia pływania kajakiem zakończona zawodami
Przygoda z samoobroną – podstawowe elementy samoobrony
Przygoda z wiatrówkami – zajęcia na strzelnicy
Przygoda z grami zespołowymi: koszykówka, siatkówka, piłka nożna; mini rugby
Przygoda z grami piknikowymi: kwadrant, frisbee, ringo

ZAJĘCIA DODATKOWE

• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry nad wodą

INFRASTRUKTURA

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

• Przystań wodna: 2-osobowe żaglówki typu Optymist i Cadet, 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 nawierzchnią
• 2 uniwersalne boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki lub tenisa ziemnego
• 2 profesjonalne boiska do siatkówki plażowej
• Boisko do badmintona
• Boisko do piłki nożnej
• Teren rekreacyjny do gier i zabaw
• Teren rekreacyjny do zajęć linowych
• 2 sale z lustrami do tańca/sale do samoobrony
• Namiot z lustrami/sala do samoobrony z matą
• Salka kominkowa
• Strzelnica
• Rowerownia
• Stołówka
• Świetlica z parkietem i sceną
• Wydzielone miejsce na ognisko
• Barek młodzieżowy z cenami sklepowymi

•
•
•
•
•
•
•
•

Hamak Wyprawa Piratów
Hamak Igrzyska
Hamak Games
Hamak Spion
Hamak Flagi
Hamak Kalambury
Hamak Kiermasz Sportowy
Ognisko z pieczeniem kiełbasek

ZAJĘCIA WYJAZDOWE

• Wycieczka autokarowa do Mikołajek – wizyta w parku wodnym „Tropikana” (kompleks basenów z licznymi zjeżdżalniami, jacuzzi, saunami i gabinetami masażu) – dodatkowo płatna
80 zł/os

CENY

cena złota – 1960 zł
cena srebrna – 2060 zł
cena podstawowa – 2160 zł
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

ZAKWATEROWANIE

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

Ogrodzony ośrodek kolonijny, usytuowany w lesie na skarpie, 200 m od jeziora (http://www.
zabinka.pl). Budynek kolonijny, pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami. Część pokoi posiada łóżka
piętrowe.

WYŻYWIENIE

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe 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 podawane są podwieczorki,
a przed ciszą nocną 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.

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA

• Wycieczka autokarowa do Mikołajek – dodatkowo płatna 80 zł/os

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w
dniu wyjazdu.

UWAGA

TRANSPORT

• Należy zabrać: nieprzemakalną kurtkę, buty do windsurfingu
• Pianki, trapezy, kamizelki asekuracyjne zapewnia Hamak-tur

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Żabinki-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. Wyjazd rano 06.07.2019 / powrót wczesnym po południem 15.07.2019

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

UBEZPIECZENIE

• Żeglarska
• Windsurfingowa
• Strzelecka
• Pływacka
• Tenisowa
• Kajakarska
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM (4 x 1,5 h dziennie)

• Przygoda z Archery Tag – bitwy łuczników! – niezwykle atrakcyjna i w pełni bezpieczna rywalizacja, znana również jako paintball łuczniczy
• Przygoda z windsurfingiem: budowa deski windsurfingowej (deska, pędnik), umiejętność
taklowania pędnika, ćwiczenia równoważne na desce, stawianie pędnika, sterowanie deską,
żeglowanie w różnych kursach wiatrowych, nauka i doskonalenie zwrotów
• Przygoda z żeglarstwem: 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. Nauka realizowana jest
na 2-osobowych łódkach sportowych klasy Optimist i Cadet
• Instruktorzy żeglarstwa i windsurfingu szkolą z wody na łodziach asekuracyjnych, wszyscy
uczestnicy zajęć na wodzie ubrani są w kamizelki asekuracyjne
• Przygoda z tenisem ziemnym
• Przygoda z intercross – grą polegającą na umieszczeniu piłki w bramce przeciwnika za pomocą specjalnej trójkątnej rakiety

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Żabince skierowana jest zarówno 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 wieczorne.
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CENTRUM SPORTU NAD MORZEM
PÓŁWYSEP HELSKI
OD 2018 ROKU

SURF CAMP
WINDSURFING
06.07-19.07.2019 (14 dni)

GRUPA WIEKOWA: 1-6 SP oraz 7-8 SP i LO

DLACZEGO Z NAMI?

• Profesjonalni i doświadczeni instruktorzy
• Najwyższej jakości sprzęt windsurfingowy
• Nowoczesne metody szkoleniowe windsurfingu oparte na ponad 14-letnim doświadczeniu
w szkoleniu
• Rejs statkiem do Gdyni i Sopotu

•
•
•
•

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

ZAJĘCIA DODATKOWE

MIEJSCE

•
•
•
•

Półwysep Helski to mekka polskich windsurferów i kitesurferów, jedno z najlepszych miejsc do
nauki windsurfingu i kitesurfingu w Europie. Miejsce słynie również z przepięknych plaż nad
Bałtykiem.

Plażowanie, gry i zabawy nad wodą
Gry i zabawy
Siatkówka plażowa, beach soccer
Rozgrywki w badmintona, frisbee

ZAJĘCIA WYJAZDOWE

JASTARNIA

• Wycieczka do Trójmiasta: rejs statkiem do Gdyni, wizyta Akwarium Gdyńskim, zwiedzanie
statku „Dar Pomorza”, wizyta na Molo w Sopocie – dodatkowo płatna 60 zł/os

Niegdyś wioska rybacka, dzisiaj tętniący życiem kurort nadmorski, który mimo popularności stale
pokazuje rangę historycznego ducha miejsca. W Jastarni możecie złapać promienie słoneczne na
malowniczych plażach, a także odwiedzić miejsca takie jak zabytkowa Chata Rybacka, Latarnia
Morska oraz Skansen Fortyfikacji II Rzeczypospolitej Polskiej. W towarzystwie szumu morskich fal
zaledwie w 1,5 godziny przewieziemy Cię statkami białej floty z Gdyni do Jastarni.

•
•
•
•

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•

rooming, 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 warunków pogodowych
Wieczorne pokazy filmów o sportach wodnych, video coaching
Regaty na zakończenie obozu

Baza sprzętu windsurfingowego
Baza sprzętu kitesurfingowego
Na plaży boisko do siatkówki, boisko do beach soccer
Restauracja kempingowa
Namiot pełniący funkcję świetlicy
Strefa odpoczynku i miejsce szkoleń teoretycznych – zadaszone, wyposażone w pufy i rzutnik
Internet (Wi-Fi) na terenie obozu
Dodatkowo na terenie kempingu: bar z przekąskami, sklepy sportowe, sklepik spożywczy,
kort tenisowy

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
Hamak Igrzyska
Hamak Games
Hamak Teleturniej
Hamak Kiermasz Sportowy

CENY

cena złota – 3090 zł
cena srebrna – 3190 zł
cena podstawowa – 3290 zł
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

Nowe 6-osobowe kontenery mieszkalne (z łóżkami piętrowymi) wyposażone w instalację elektryczną, lodówkę oraz czajnik zlokalizowane w ogrodzonym miasteczku obozowym na kempingu
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.

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA

WYŻYWIENIE

• Wycieczka do Trójmiasta – dodatkowo płatna 60 zł/os

W restauracji znajdującej się na terenie kempingu uczestnikom obozu podawane są trzy posiłki dziennie. Smaczne, zdrowe, różnorodne śniadania i kolacje oraz obiady. W ciągu dnia dla
uczestników dostępna jest woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby
przygotowywać posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie
to kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant
na drogę powrotną.

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

UWAGA

• Hamak-tur zabezpiecza: piankę, trapez, kamizelkę asekuracyjną, ubezpieczenie sprzętu od
uszkodzenia
• Uczestnik powinien zabrać: buty do windsurfingu, własny śpiwór, poduszkę, prześcieradło,
kalosze

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Jastarnia-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. Wyjazd rano 06.07.2019 / powrót późnym po południem 19.07.2019

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Windsurfingowa
• Pływacka
• Ogniskowa
• Siatkarska
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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,

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM
Szkolenie windsurfingowe:

• 28h zajęć na wodzie w grupach 6-7 osobowych
• 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 amerykańskich surferów, umożliwiających “surfowanie” po betonowej fali bez
potrzeby odpychania się
• Zajęcia alternatywne w razie braku odpowiedniej pogody: wakeboarding, balance board, kite-

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Jastarni skierowana jest zarówno 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 wieczorne.
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CENTRUM SPORTU NAD MORZEM
PÓŁWYSEP HELSKI
OD 2018 ROKU

SURF CAMP
KITESURFING
06.07-19.07.2019 (14 dni)

GRUPA WIEKOWA: 6-8 SP i LO

DLACZEGO Z NAMI ?

pianka, trapez i kamizelka asekuracyjna
• Program dostosowany do umiejętności kursantów oraz warunków pogodowych
• Wieczorne pokazy filmów o sportach wodnych, video coaching
• Regaty na zakończenie obozu

• Profesjonalni i doświadczeni instruktorzy
• Najwyższej jakości sprzęt kitesurfingowy
• Nowoczesne metody szkoleniowe kitesurfingu oparte na ponad 14-letnim doświadczeniu w
szkoleniu
• Spotkanie z Victorem Borsukiem – 6-krotnym Mistrzem Polski w Kitesurfingu
• Rejs statkiem do Gdyni i Sopotu

ZAJĘCIA DODATKOWE
•
•
•
•

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

MIEJSCE

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

ZAJĘCIA WYJAZDOWE

Półwysep Helski to mekka polskich windsurferów i kitesurferów, jedno z najlepszych miejsc do
nauki windsurfingu i kitesurfingu w Europie. Miejsce słynie również z przepięknych plaż nad
Bałtykiem.

• Wycieczka do Trójmiasta: rejs statkiem do Gdyni, wizyta Akwarium Gdyńskim, zwiedzanie
statku „Dar Pomorza”, wizyta na Molo w Sopocie – dodatkowo płatna 60 zł/os

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

JASTARNIA

Niegdyś wioska rybacka, dzisiaj tętniący życiem kurort nadmorski, który mimo popularności stale
pokazuje rangę historycznego ducha miejsca. W Jastarni możecie złapać promienie słoneczne na
malowniczych plażach, a także odwiedzić miejsca takie jak zabytkowa Chata Rybacka, Latarnia
Morska oraz Skansen Fortyfikacji II Rzeczypospolitej Polskiej. W towarzystwie szumu morskich fal
zaledwie w 1,5 godziny przewieziemy Cię statkami białej floty z Gdyni do Jastarni.

•
•
•
•

INFRASTRUKTURA

cena złota – 3790 zł
cena srebrna – 3890 zł
cena podstawowa – 3990 zł

•
•
•
•
•
•
•
•

Hamak Igrzyska
Hamak Games
Hamak Teleturniej
Hamak Kiermasz Sportowy

CENY

Baza sprzętu windsurfingowego
Baza sprzętu kitesurfingowego
Na plaży boisko do siatkówki, boisko do beach soccer
Restauracja kempingowa
Namiot pełniący funkcję świetlicy
Strefa odpoczynku i miejsce szkoleń teoretycznych – zadaszone, wyposażone w pufy i rzutnik
Internet (Wi-Fi) na terenie obozu
Dodatkowo na terenie kempingu: bar z przekąskami, sklepy sportowe, sklepik spożywczy,
kort tenisowy

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

Nowe 6-osobowe kontenery mieszkalne (z łóżkami piętrowymi) wyposażone w instalację elektryczną, lodówkę oraz czajnik zlokalizowane w ogrodzonym miasteczku obozowym na kempingu
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.

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA

• Wycieczka do Trójmiasta – dodatkowo płatna 60 zł/os

OPŁATY

WYŻYWIENIE

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

W restauracji znajdującej się na terenie kempingu uczestnikom obozu podawane są trzy posiłki dziennie. Smaczne, zdrowe, różnorodne śniadania i kolacje oraz obiady. W ciągu dnia dla
uczestników dostępna jest woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby
przygotowywać posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie
to kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant
na drogę powrotną.

UWAGA

• Hamak-tur zabezpiecza: piankę, trapez, kamizelkę asekuracyjną, ubezpieczenie sprzętu od
uszkodzenia
• Uczestnik powinien zabrać: własny śpiwór, poduszkę, prześcieradło, kalosze
• Warunkiem odbycia się obozu kitesurfingowego jest zebranie się min 4 osób

TRANSPORT

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Jastarnia-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. Wyjazd rano 06.07.2019 / powrót późnym po południem 19.07.2019

• Pływacka
• Ogniskowa
• Siatkarska
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM

GRUPY WIEKOWE

Szkolenie kitesurfingowe

Oferta obozu w Jastarni skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

• 28h zajęć na wodzie w grupach 2-3 osobowych
• 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 amerykańskich 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,
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AKADEMIA
PRZYGODY
11.07-19.07.2019 (9 dni)

GRUPA WIEKOWA: 1-3 SP oraz 4-6 SP

OBÓZ WYŁĄCZNIE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY Z CELIAKIĄ I DIETĄ
BEZGLUTENOWĄ. ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z POLSKIM
STOWARZYSZENIEM OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

DLACZEGO Z NAMI ?

• 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: nauka strzelania z łuków, wiatrówek i ASG

• Bogaty program realizowany pod okiem naszych najlepszych 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!

ZAJĘCIA DODATKOWE

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

•
•
•
•
•
•
•
•

MIEJSCE

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.

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki lub tenisa
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

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

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

• Transportu do i z Podlesic – dodatkowo płatny 160 zł/os

OPŁATY

WYŻYWIENIE

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

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 podawane są podwieczorki, 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. Pierwsze świadczenie to obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

UWAGA

• Wszystkich uczestników obowiązuje ścisła dieta bezglutenowa

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

TRANSPORT

Własny lub Hamak-tur (dodatkowo płatny 160zł/os)
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. Wyjazd rano 11.07.2019 / powrót wczesnym po południem 19.07.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

GRUPY WIEKOWE

PROGRAM

Oferta obozu w Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

•
•
•
•
•

Przygoda z grami terenowymi, w tym wieczorne podchody
Przygoda z igrzyskami sportowymi
Przygoda z turniejem – turniej gier zespołowych Hamak Games
Przygoda z rajdem – rajd Hamak Trophy
Przygoda z grami zespołowymi: nauka i doskonalenie elementów technicznych gry w siatkówkę plażową, piłkę nożną, mini rugby
• Przygoda z grami piknikowymi: badminton, kwadrant, palant, frisbee, ringo

PAKIET JURA

• Przygoda ze wspinaczką: zajęcia teoretyczne z podstaw wspinaczki i sprzętu alpinistycznego,
zajęcia praktyczne na drogach wspinaczkowych o stopniach trudności dostosowanych do
możliwości uczestników
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KOMANDOSI
11.07-19.07.2019 (9 dni)

GRUPA WIEKOWA: 6-8 SP oraz LO

OBÓZ WYŁĄCZNIE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY Z CELIAKIĄ I DIETĄ
BEZGLUTENOWĄ. ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z POLSKIM
STOWARZYSZENIEM OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

DLACZEGO Z NAMI ?

• Budowa noszy
• Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia transport rannego

• Przejdź specjalistyczne szkolenie – poczuj się jak komandos
• Dietetyk na miejscu przez cały czas trwania obozu!

LOKALIZACJA

• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie mapy”

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

WODA

MIEJSCE

• Zdobywanie i uzdatnianie wody

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.

JEDZENIE

• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia

ZAJĘCIA DODATKOWE

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Kąpiele pod opieką ratownika

Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki lub tenisa
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

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
• Hamak Games
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

CENY

cena złota – 1960 zł
cena srebrna – 2060 zł
cena podstawowa – 2160 zł
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

ZAKWATEROWANIE

CENA ZAWIERA

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl) Pokoje 2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 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 podawane są podwieczorki, 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. Pierwsze świadczenie to obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

CENA NIE ZAWIERA

• Transportu do i z Podlesic – dodatkowo płatny 160 zł/os

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

TRANSPORT

Własny lub Hamak-tu (dodatkowo płatny 160zł/os)
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. Wyjazd rano 11.07.2019 / powrót wczesnym po południem 19.07.2019

UWAGA

• Wszystkich uczestników obowiązuje ścisła dieta bezglutenowa
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, buty do wspinaczki skałkowej, latarkę
czołówkę z zapasem baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną
kurtkę, karimatę + śpiwór, menażkę, kubek, sztućce.
• Możliwość zabrania munduru, oraz własnej repliki ASG (broń deponowana codziennie w
zbrojowni).
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Komandosi własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM
ASG

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

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

Treningi i bitwy na poligonach
Zdobywanie bunkrów przeciwnika, rajdy za linię wroga, zasadzki
Odbicie zakładników
Zlokalizowanie i zdobycie bazy terrorystów
Działania inżynieryjne: budowanie i maskowanie stanowisk ogniowych, kamuflaż osobisty
Misja 24H

SZKOLENIE LINOWE

według programu szkolenia jednostek specjalnych
• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych
• Wspinaczka: zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na skałach

GRUPY WIEKOWE

ZAJĘCIA STRZELECKIE

Oferta obozu w Podlesicach skierowana jest zarówno, 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 wieczorne.

• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, strzelanie do tarcz

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)
OCHRONA

• Budowa prowizorycznych schronień
• Przeprawa przez pola minowe – gra terenowa z użyciem wykrywaczy metali
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JURA CAMP
11.07-19.07.2019 (9 dni)

GRUPA WIEKOWA: 7-8 SP oraz LO

OBÓZ WYŁĄCZNIE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY Z CELIAKIĄ I DIETĄ
BEZGLUTENOWĄ. ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z POLSKIM
STOWARZYSZENIEM OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

DLACZEGO Z NAMI?

• Pierwsza pomoc: bandażowanie, skaleczenia, krwotoki, oparzenia, budowanie noszy i transport rannego
• Zajęcia na strzelnicy: pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa

• Bogaty program integracyjny i sportowy
• Pakiet Jura w cenie obozu
• Dietetyk na miejscu przez cały czas trwania obozu!

ZAJĘCIA DODATKOWE

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

•
•
•
•

MIEJSCE

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.

CENY

cena złota – 1690 zł
cena srebrna – 1790 zł
cena podstawowa – 1890 zł

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Dyskoteki
Zabawy integracyjne
Kąpiele pod opieką ratownika

Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki lub tenisa
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

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA

• Transportu do i z Podlesic – dodatkowo płatny 160 zł/os

OPŁATY

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

WYŻYWIENIE

UWAGA

• Wszystkich uczestników obowiązuje ścisła dieta bezglutenowa

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. Dodatkowopodawanesąpodwieczorki,aprzedcisząnocnąkażdymożenajeśćsiędosytawnaszejstrefie „Jemy ile chcemy”. W trakcie dnia dla uczestników
dostępna jest bez ograniczeń woda. Pierwsze świadczenie to obiad w dniu przyjazdu, ostatnie
świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

TRANSPORT

Własny lub Hamak-tur (dodatkowo płatny 160zł/os)
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. Wyjazd rano 11.07.2019 / powrót wczesnym po południem 19.07.2019

UBEZPIECZENIE

GRUPY WIEKOWE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

Oferta obozu w Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

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 technicznych gry w siatkówkę plażową, piłkę
nożną
• Gry piknikowe do wyboru: badminton, kwadrant, palant, frisbee, ringo

PAKIET JURA

• Podstawy survivalu: budowanie szałasów, rozpalanie ognisk w ciężkich warunkach, zdobywanie wody
• Zajęcia teoretyczne z podstaw wspinaczki i sprzętu alpinistycznego
• Zajęcia praktyczne na drogach wspinaczkowych o stopniach trudności dostosowanych do
możliwości uczestników
• Zajęcia wspinaczkowe odbywają się na naturalnych ostańcach i nie wymagają od uczestników
wcześniejszego przygotowania
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
NOWY GIERAŁTÓW
OD 2015 ROKU

OBÓZ JEŹDZIECKI
12.07-20.07.2019 (9 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI?

• 9.30-13.00 Zajęcia w Stajni:
- 9.30-10.00 Siodłanie koni

• Profesjonalna stadnina z krytą ujeżdżalnią
• Profesjonalne szkolenie z najlepszymi instruktorami
• Kontakt z końmi przez cały dzień

- I grupa 10.00-11.00 Jazda
- II grupa 11.00-12.00 Jazda

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

- III grupa 12.00-13.00 Jazda

DLA KOGO?

Grupy niejeżdżące w tym czasie wykonują prace stajenne: wyprowadzają konie na wybieg, uzupełniają wodę na wybiegach, sprzątają boksy, stajnię lub mają zajęcia sportowe

MIEJSCE

• 13.10-13.40 Karmienie koni
• 13.40-15.00 Obiad
• 15.00-19.00 Zajęcia w Stajni:
- 15.00-15.30 Siodłanie koni
- I grupa 15.00-16.00 Jazda
- II grupa 16.00-17.00 Jazda

• Obóz dla średniozaawansowanych i zaawansowanych młodych jeźdźców
• Uczestnicy obozu jeździeckiego powinni umieć: poruszać się swobodnie w kłusie, w kłusie na
drągach, zrobić prawidłowy półsiad
Nowy Gierałtów to wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie
Stronie Śląskie. Posiada idealne warunki do wypoczynku oraz stanowi doskonałą bazę wypadową
na wycieczki piesze w góry.

- II grupa 17.00-18.00 Jazda

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupy niejeżdżące w tym czasie wykonują prace stajenne: 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 pod kątem zaawansowania
• Jazda w zastępie, zajęcia z woltyżerki i nauka lonżowania konia, jazda w terenie
• 1 dzień wolny od jazdy

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych)
•
•
•
•
•
•

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.

Hamak Igrzyska
Hamak Games
Hamak Baloniada
Hamak Gra Planszowa
Hamak Kiermasz Sportowy
Ognisko z pieczeniem kiełbasek

CENY

cena złota – 2190 zł
cena srebrna – 2290 zł
cena podstawowa – 2390 zł

WYŻYWIENIE

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego, zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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 woda lub
herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania konieczny jest
wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to obiad w dniu przyjazdu, ostatnie
świadczenie to obiad w dniu wyjazdu.

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

TRANSPORT

OPŁATY

Bus klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa. Wyjazd wcześnie rano
12.07.2019 / powrót wieczorem 20.07.2019

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

UBEZPIECZENIE

UWAGA

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

• Kaski obowiązkowe, wskazany żółw jeździecki

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Siatkarska
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

PROGRAM

Nauka lub doskonalenie jazdy konnej pod opieką profesjonalnych instruktorów w Ośrodku Jeździeckim „Furmanka” (www.koniefurmanka.pl)
Przykładowy harmonogram dnia
• 7.30 Karmienie koni (dla chętnych)
• 8.30 Śniadanie
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

TAJEMNICZY
SKARB JURY

NOWOŚĆ

20.07-29.07.2019 (10 dni)
GRUPA WIEKOWA: 1-6 SP

DLACZEGO Z NAMI?

•
•
•
•

• Pierwszy hamakowy obóz przygodowy z fabułą na Jurze
Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

MIEJSCE

ZAMKI

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.

• Zamek Mirów
• Zamek Bąkowiec

SPORT
•
•
•
•

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Most linowy i przeprawa między skałami
Zjazdy i wychodzenie po linie
Tyrolka
Eksploracja jaskini

Profesjonalny poligon z bunkrami
Strzelnica
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki lub tenisa
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

Mini gry zespołowe – piłka nożna, siatkówka
Gry piknikowe – badminton, kwadrant, palant, frisbee, ringo
Turnieje i rozgrywki sportowe
Strzelanie z łuków do tarcz

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
•
•
•
•
•

Hamak Igrzyska
Hamak Gra Terenowa
Hamak Kiermasz Sportowy
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Hamak Kino Letnie

CENY

cena złota – 2090 zł
cena srebrna – 2190 zł
cena podstawowa – 2290 zł

ZAKWATEROWANIE

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

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

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 iróżnorodne. Dodatkowo podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

UWAGA

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. Wyjazd rano 20.07.2019 / powrót wczesnym po południem 29.07.2019

• Należy zabrać: mały plecak, karimatę, wygodne buty trekkingowe, buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę z zapasem baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie,
nieprzemakalną kurtkę

UBEZPIECZENIE

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
• Siatkarska
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM

Uczestnicy obozu przeżyją wspaniałą przygodę odkrywając tajemnicę Jury zapisaną w pamiętniku odnalezionym w jednej z jaskiń. Dawne zapiski poprowadzą młodych poszukiwaczy i dadzą
wskazówki do odnalezienia zaginionego skarbu. Przed nimi dużo wyzwań: budowa obozowiska,
odkrywanie tajemnic pobliskich zamków, eksploracja jaskiń, wspinaczka, łamanie szyfrów, nocne
zadania. Wspólne działanie, współpraca i wzajemna pomoc w grupie będzie podstawą do odnalezienia wszystkich kawałków mapy, które doprowadzą do tajemniczego skarbu.

SURVIVAL CAMP
•
•
•
•
•
•

Budowa obozowiska
Zdobywanie i uzdatnianie wody
Rozpalanie ognia w trudnych warunkach
Nauka czytania i poruszania się w terenie za pomocą mapy
Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli
Nawiązywanie łączności poprzez krótkofalówki, szyfry wojskowe, alfabet Morse’a

ZAJĘCIA LINOWE

• Wspinaczka-zajęcia teoretyczne i praktyczne, nauka wspinania na skałach
• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

SPECIAL FORCE
LEVEL 1
NOWOŚĆ

20.07-29.07.2019 (10 dni)
GRUPA WIEKOWA: 4-6 SP

DLACZEGO Z NAMI?

SZKOLENIE LINOWE

• Szkolenie operatorów jednostek specjalnych pod okiem naszych specjalistów – byłych żołnierzy
• Misja 24H

• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych
• Wspinaczka: zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na skałach

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

ZAJĘCIA STRZELECKIE

• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, strzelanie do tarcz

MIEJSCE

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)
OCHRONA

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.

• Budowa prowizorycznych schronień
• Przeprawa przez pola minowe – gra terenowa z użyciem wykrywaczy metali LOKALIZACJA
• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie mapy”, zabawy terenowe

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WODA

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki 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

• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE

• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia

ZAJĘCIA DODATKOWE

• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawowe elementy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
•
•
•
•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

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

CENY

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

cena złota – 2090 zł
cena srebrna – 2190 zł
cena podstawowa – 2290 zł

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 podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 20.07.2019 /
powrót wczesnym po południem 29.07.2019

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

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, nieprzemakalną
kurtkę, karimatę + śpiwór, menażkę, kubek, sztućce.
• Możliwość zabrania munduru, oraz własnej repliki ASG (broń deponowana codziennie w
zbrojowni).
• Obowiązuje całkowity zakaz zaAbierania na Special Force własnych noży, scyzoryków itp.
Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w
Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.

PROGRAM
ASG

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

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
• Zdobywanie bunkrów przeciwnika, rajdy za linię wroga, zasadzki
• Misja 24H
TAKTYKA CZARNA – prowadzenie działań ofensywnych w terenie zurbanizowanym, polegających
na walce z przeciwnikiem znajdującym się w budynku lub w innym obiekcie:

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

• Podejście sekcją pod budynek
• Przeszukiwanie pomieszczeń
• Zatrzymanie, przeszukanie i założenie kajdanek osobie zatrzymanej
TAKTYKA ZIELONA – prowadzenie zadań w terenie leśnym:

GRUPY WIEKOWE

• Szyki bojowe
• Reakcja na kontakt ogniowy przeciwnika
TAKTYKA SZARA – zadania związane z bezpośrednią ochroną osób (potocznie zwaną ochroną VIP):

Oferta obozu w Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

• Szyki ochronne
• Podejmowanie VIP-a
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SPECIAL FORCE
LEVEL 2
NOWOŚĆ

20.07-29.07.2019 (10 dni)

GRUPA WIEKOWA: 7-8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI

• Reakcja na kontakt ogniowy przeciwnika
• Zasady działania w przypadku utraty orientacji w terenie
• Rajdy, wypady, zasadzki
TAKTYKA SZARA – zadania związane z bezpośrednią ochroną osób (potocznie zwaną ochroną VIP):

• Szkolenie operatorów jednostek specjalnych pod okiem naszych specjalistów – byłych żołnierzy
• Szkolenie wzorowane na jednostkach elitarnych służb specjalnych
• Misja 48H

• Podejmowanie VIP-a

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

SAMOOBRONA

MIEJSCE

• Techniki walki wręcz stosowane przez żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych

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.

SZKOLENIE LINOWE
• Zjazdy komandoskie

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki 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

OCHRONA

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

LOKALIZACJA

• Przeprawa przez bagna
• Budowa i przeprawa na tratwie

WODA

• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE

• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
• Hamak Games
• Hamak Nocne Manewry
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

CENY

cena złota – 2090 zł
cena srebrna – 2190 zł
cena podstawowa – 2290 zł

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. Dodatkowopodawanesąpodwieczorki,aprzedcisząnocnąkażdymożenajeśćsiędosytawnaszejstrefie „Jemy ile chcemy”. W trakcie dnia dla uczestników
dostępna jest bez ograniczeń woda. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich
przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to obiad w
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 20.07.2019 /
powrót wczesnym po południem 29.07.2019

OPŁATY

UBEZPIECZENIE

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

UWAGA

• Każdy uczestnik musi posiadać: mundur, oddzielny plecak z obowiązkowym wyposażeniem
w śpiwór, karimatę, ciepły polar, menażkę, niezbędnik, kubek, buty na zmianę najlepiej trekkingowe, latarkę czołówkę, kawałek sznurka, kurtkę przeciwdeszczową
• Dodatkowe nieobowiązkowe wyposażenie w plecaku to: krzesiwo, karabinki, buty wspinaczkowe, kompas
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Special Force własnych noży, scyzoryków itp.
Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w
Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica
• Możliwość zabrania własnej repliki ASG (broń deponowana codziennie w zbrojowni)

PROGRAM
ASG

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

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
Misja 48H
Gra Nocna
Wizyta na profesjonalnej strzelnicy (ostre strzelanie) ok. 20 strzałów na osobę – dodatkowo
płatne 140 zł/os

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

SZKOLENIE TAKTYCZNE – POZIOM ZAAWANSOWANY

TAKTYKA CZARNA – prowadzenie działań ofensywnych w terenie zurbanizowanym, polegających
na walce z przeciwnikiem znajdującym się w budynku lub w innym obiekcie:
• Podejście sekcją pod budynek, przeszukiwanie pomieszczeń
• Zatrzymanie osoby niebezpiecznej, sposoby kajdankowania
• HR (hostage rescue) – ratowanie zakładników w budynku
• Opanowywanie pojazdów typu samochód
• Ataki kombinowane na cele, opanowywanie obiektów wielkogabarytowych
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść
TAKTYKA ZIELONA – prowadzenie zadań w terenie leśnym:

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

• Maskowanie, kamuflaż
• Szyki bojowe w czasie patrolowania oraz przemieszczania się do obiektu ataku
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HAMAK DRAMA
OBÓZ AKTORSKI
21.07-02.08.2019 (13 dni)
GRUPA WIEKOWA: 3-8 SP

DLACZEGO Z NAMI?

znajomość własnych emocji, rozpoznawanie emocji innych ludzi. To wspaniała improwizacja:
wszystkie sceny, postaci, dialogi są na bieżąco wymyślane wspólnie przez instruktora i przez
dzieci oraz młodzież).

Aby dołączyć nie musisz mieć doświadczenia aktorskiego. To obóz pełen teatralnych przygód,
śmiechu, rozwoju i świetnego startu w teatr. Uczymy się działać zespołowo, nie oceniamy, a
dajemy wsparcie pomysłom. Tu wszystko wolno (no prawie ;-)). Jest to wartością, bo stawia zespół
dzieci, młodzież wobec nowych zadań, zmusza do poszukiwań, rozbudza wyobraźnię, skłania do
postawy kreatywnej. Dzięki stwarzaniu za każdym razem nowych rzeczywistości dzieci gromadzą
niepowtarzalne doznania i dzięki temu kształtują swoją wrażliwość. Ten obóz pozwoli na poznanie
siebie i doda pewności, otworzy na wyrażanie emocji.

• Improwizacja – wymyślanie etiud teatralnych na oczach widza
• Tworzenie postaci z życia wziętych oraz fantastycznych
• Integracja grupy teatralnej poprzez zabawy własnym ciałem, mimiką, gestem, ruchem, głosem
• Poznanie gier i ćwiczeń reżysera teatralnego Augusto Boal – podstawowe zasady i przykłady
nowatorskiego podejścia do teatru w atmosferze zabawy i improwizacji
• Elementy autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej wymowy i dykcji
• Twórcze współdziałanie
• Stwarzanie przestrzeni do rozwijania własnej kreatywności
• Budowanie zaufania za pomocą gier i ćwiczeń dramowych
• Samodzielne działanie – pełnienie roli reżysera, aktora i scenografa – tworzenie od podstaw
• Prowadzenie monologu wewnętrznego
• Plastyka ciała
• Dialogowanie na „scenie” w plenerze

Ewa Trochim
Zajęcia prowadzi Ewa Trochim, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Logopedii
Uniwersytetu Warszawskiego. Występowała na deskach teatralnych Teatru Komedia i Teatru
Powszechnego. Gra w wielu serialach takich jak „Klan” czy „Przyjaciółki”. W 2018 roku zagrała w dokumencie o Młynarskim „ Piosenka finałowa”. Prowadzi zajęcia teatralne w wielu
warszawskich szkołach podstawowych oraz tworzy przedstawienia dla dzieci w warszawskich
przedszkolach. Logopedia artystyczna to jej ogromna pasja. W pracy z dziećmi bardzo intensywnie korzysta ze swojej aktorskiej wyobraźni i tworzy magiczną, kameralną atmosferę, która potrafi
działać wręcz hipnotyzująco. Jest przewodnikiem, a jej dzieci czy młodzież w sposób teatralny
przekuwają swoje marzenia na teatralną rzeczywistość.
Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

ZAJĘCIA DODATKOWE

MIEJSCE

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

•
•
•
•

INFRASTRUKTURA

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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

CENY

cena złota – 2260 zł
cena srebrna – 2360 zł
cena podstawowa – 2460 zł

ZAKWATEROWANIE

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

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.

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

WYŻYWIENIE

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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 woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Siatkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa. Wyjazd rano
21.07.2019 / powrót późnym po południem 02.08.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

PROGRAM

„Świat okiem dramy” – ekspresja emocji w życiu (Drama to metoda, która stymuluje myślenie i działanie twórcze, wchodzenie w role daje możliwość rozwijania inteligencji emocjonalnej:
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OBÓZ KONNY
21.07-02.08.2019 (13 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI?

ZAJĘCIA DODATKOWE

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

• Obóz dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych
• Profesjonalna stadnina z krytą ujeżdżalnią naprzeciwko naszego obiektu
• Zajęcia nastawione na przekazanie wyczerpującej wiedzy o koniach i technikach jazdy oraz
pokazanie piękna obcowania ze szlachetnymi zwierzętami jakimi są konie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MIEJSCE

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

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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
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

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

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.

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

WYŻYWIENIE

• Kaski obowiązkowe, wskazany żółw jeździecki

UWAGA

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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 woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

• Siatkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

TRANSPORT

GRUPY WIEKOWE

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa. Wyjazd rano
21.07.2019 / powrót późnym po południem 02.08.2019

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM

• Nauka lub doskonalenie jazdy konnej pod opieką profesjonalnych instruktorów w Ośrodku
Jeździeckim „Furmanka” (www.koniefurmanka.pl)
• Nauka w grupach max. 6-konnych
• 10 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)
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HAMAK ART

WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ
21.07-02.08.2019 (13 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI?

PROGRAM

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 ograniczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokonywaniu bariery między okiem, sercem a ręką podczas studyjnych prac rysunkowych 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.

„Na tropie wielkiej sztuki”: poznanie wybranych artystów i zagadnień 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 malarskie 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

Magda Raczko
Zajęcia prowadzi Magdalena Raczko absolwentka ASP w Warszawie oraz Studium Podyplomowego w zakresie kształcenia pedagogicznego. W roku 2011 uzyskała wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Malarstwa i Grafiki w Rzymie „Natale di Roma”, jest autorką licznych
wystaw w kraju i zagranicą. Rok 2014 rozpoczęła dużą wystawą indywidualną pod patronatem
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz 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
malarstwa oraz galerię sztuki.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

•
•
•
•

MIEJSCE

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

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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

CENY

cena złota – 2260 zł
cena srebrna – 2360 zł
cena podstawowa – 2460 zł
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•
•

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.

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Materiały na zajęcia Art
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

WYŻYWIENIE

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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 woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa. Wyjazd rano
21.07.2019 / powrót późnym po południem 02.08.2019

• Siatkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

UBEZPIECZENIE

GRUPY WIEKOWE

TRANSPORT

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty
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HAMAK ART KONNY
21.07-02.08.2019 (13 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI – HAMAK ART?

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 ograniczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokonywaniu bariery między okiem, sercem a ręką podczas studyjnych prac rysunkowych 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 kształcenia pedagogicznego. W roku 2011 uzyskała wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Malarstwa i Grafiki w Rzymie „Natale di Roma”, jest autorką licznych
wystaw w kraju i zagranicą. Rok 2014 rozpoczęła dużą wystawą indywidualną pod patronatem
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz 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
malarstwa oraz galerię sztuki.

•
•
•
•

KONIE

• Nauka lub doskonalenie jazdy konnej pod opieką profesjonalnych instruktorów w Ośrodku
Jeździeckim „Furmanka” (www.koniefurmanka.pl)
• Nauka w grupach max. 6-konnych
• 10 spotkań 2,5 godzinnych

DLACZEGO Z NAMI – KONIE?

• Obóz dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych
• Profesjonalna stadnina z krytą ujeżdżalnią naprzeciwko naszego obiektu
• Zajęcia nastawione na przekazanie wyczerpującej wiedzy o koniach i technikach jazdy oraz
pokazanie piękna obcowania ze szlachetnymi zwierzętami jakimi są konie

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

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

•
•
•
•

MIEJSCE

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

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

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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

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

ZAKWATEROWANIE

CENA ZAWIERA

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: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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 woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Materiały na zajęcia Art
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

UWAGA

• Kaski obowiązkowe, wskazany żółw jeździecki

TRANSPORT

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa. Wyjazd rano
21.07.2019 / powrót późnym po południem 02.08.2019

• Siatkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM
HAMAK ART

GRUPY WIEKOWE

„Na tropie wielkiej sztuki”: poznanie wybranych artystów i zagadnień z dziejów historii sztuki,
prace malarskie w stylach z wybranych epok, filmy o sztuce i o życiu artystów

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

• Szkice rysunkowe i malarskie
• Studium martwej natury
• Studium portretu
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REKREACYJNO
-SPORTOWY
21.07-02.08.2019 (13 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz 1-2 LO

DLACZEGO Z NAMI ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poznasz smak rywalizacji w grach zespołowych, zasmakujesz nowych gier i zabaw ruchowych,
sprawdzisz się na strzelnicy, zdrowo wypoczniesz, a wszystko to w przepięknej scenerii gór.
Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

MIEJSCE

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

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

CENY

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

ZAKWATEROWANIE

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

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.

• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

WYŻYWIENIE

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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 woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa. Wyjazd rano
21.07.2019 / powrót późnym po południem 02.08.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

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 – bitwy łuczników! – niezwykle atrakcyjna i w pełni bezpieczna rywalizacja, znana
również jako paintball łuczniczy
• 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
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HAMAK ART

REKREACYJNO-SPORTOWY
21.07-02.08.2019 (13 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz 1-2 LO

DLACZEGO Z NAMI – HAMAK ART?

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 ograniczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokonywaniu bariery między okiem, sercem a ręką podczas studyjnych prac rysunkowych 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 kształcenia pedagogicznego. W roku 2011 uzyskała wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Malarstwa i Grafiki w Rzymie „Natale di Roma”, jest autorką licznych
wystaw w kraju i zagranicą. Rok 2014 rozpoczęła dużą wystawą indywidualną pod patronatem
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz 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
malarstwa oraz galerię sztuki.

•
•
•
•
•

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

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 malarskie 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

DLACZEGO Z NAMI – REKREACYJNO-SPORTOWY?
MIEJSCE

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

• 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 – bitwy łuczników! – niezwykle atrakcyjna i w pełni bezpieczna rywalizacja, znana
również jako paintball łuczniczy
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Wycieczki piesze w góry

INFRASTRUKTURA

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

Poznasz smak rywalizacji w grach zespołowych, zasmakujesz nowych gier i zabaw ruchowych,
sprawdzisz się na strzelnicy, zdrowo wypoczniesz, a wszystko to w przepięknej scenerii gór.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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

CENY

cena złota – 2260 zł
cena srebrna – 2360 zł
cena podstawowa – 2460 zł

ZAKWATEROWANIE

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

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.

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•
•

WYŻYWIENIE

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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 woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Materiały na zajęcia Art
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

TRANSPORT

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

PROGRAM

GRUPY WIEKOWE

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa. Wyjazd rano
21.07.2019 / powrót późnym po południem 02.08.2019

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

HAMAK ART

„Na tropie wielkiej sztuki”: poznanie wybranych artystów i zagadnień z dziejów historii sztuki,
prace malarskie w stylach z wybranych epok, filmy o sztuce i o życiu artystów
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KULINARNY
21.07-02.08.2019 (13 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz 1 LO

DLACZEGO Z NAMI?

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

• Zasady zdrowego odżywiania
• Savoir-vivre przy stole
• Na zakończenie konkurs Mistrz Kuchni

WPROWADZENIE

ZAJĘCIA DODATKOWE

• Najlepsza wakacyjna przygoda kulinarna

•
•
•
•

Hamak Kulinarny to wakacyjna przygoda z gotowaniem i kuchniami świata, to praktyka połączona z teorią. Uczestnicy obozu będą mieli niepowtarzalną okazję poeksperymentować z kulinariami, dopracować swoje ulubione przepisy oraz wymienić 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.

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

Nie musisz być świetnym kucharzem ani mieć wyczucia smaku, żeby wziąć udział w Hamak
Kulinarny. Wystarczy, że interesuje Cię wszystko to, co dzieje się w Twojej kuchni oraz ciekaw
jesteś tego, jak gotuje się w najdalszych zakątkach świata.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MIEJSCE

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

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Materiały na zajęcia kulinarne
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

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.

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

WYŻYWIENIE

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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 woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa. Wyjazd rano
21.07.2019 / powrót późnym po południem 02.08.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM

Zajęcia tematyczne 2 godziny dziennie:
• Kuchnie świata – najbardziej charakterystyczne potrawy z różnych zakątków świata
• Desery
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HAMAK ART
KULINARNY

NOWOŚĆ

21.07-02.08.2019 (13 dni)
GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz 1 LO

DLACZEGO Z NAMI-KULINARNY?
• Najlepsza wakacyjna przygoda kulinarna

DLACZEGO Z NAMI-ART?

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 ograniczeniami w dążeniu do doskonałości. Hamak Art zabierze Was w tajemniczy i
ekscytujący świat sztuki.

• Techniki: rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, prace malarskie 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

Magda Raczko

WPROWADZENIE

Nie musisz być świetnym kucharzem ani mieć wyczucia smaku, żeby wziąć udział w Hamak
Kulinarny. Wystarczy, że interesuje Cię wszystko to, co dzieje się w Twojej kuchni oraz ciekaw
jesteś tego, jak gotuje się w najdalszych zakątkach świata.

KULINARNY
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

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

MIEJSCE

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

ZAJĘCIA DODATKOWE

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

CENY

ZAKWATEROWANIE

cena złota – 2290 zł
cena srebrna – 2390 zł
cena podstawowa – 2490 zł

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.

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

WYŻYWIENIE

CENA ZAWIERA

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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 woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

•
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Materiały na zajęcia kulinarne
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa. Wyjazd rano
21.07.2019 / powrót późnym po południem 02.08.2019

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

UBEZPIECZENIE

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

OPŁATY

• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM
HAMAK ART

„Na tropie wielkiej sztuk”: poznanie wybranych artystów i zagadnień 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

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.
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NOWOŚĆ

FOTOGRAFICZNY
21.07-02.08.2019 (13 dni)

GRUPA WIEKOWA: 7-8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI?

• Studium portretu: jak przedstawić człowieka w różnych sytuacjach, jak ująć jego osobowość
w nieoczywisty sposób
• Studium martwej natury
• Plenery: zdjęcia krajobrazowe oraz nocne
• Zajęcia w studio fotograficznym: portret i martwa natura, zastosowanie tła, wykorzystanie
lamp studyjnych
• Zastosowanie lampy błyskowej w dzień i w nocy
• Fotoreportaż: historia opowiedziana zdjęciami, uwiecznienie życia obozowego
• Zdjęcia czarno-białe
• Twórczość artystów wyznaczających nowe kierunki w fotografii

• Przygoda z profesjonalną fotografią
Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

WPROWADZENIE

Obóz fotograficzny skierowany jest do pasjonatów fotografii, którzy od podstaw chcą poznać
możliwości, jakie daje świadome posługiwanie się aparatem, jak i dla tych, którzy zaczęli swoją
przygodę z fotografią i pragną zgłębić swoją wiedzę. Na zajęciach uczestnicy zapoznają się zarówno z parametrami decydującymi o poprawnym naświetleniu zdjęcia, jak i zasadami kompozycji
kadru. Wiedza teoretyczna utrwalana jest ćwiczeniami. Młodzi pasjonaci poznają zasady fotografii od podstaw, aby w trakcie trwania obozu realizować swoje projekty artystyczne w sposób
przemyślany.

ZAJĘCIA DODATKOWE
•
•
•
•

MIEJSCE

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

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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

CENY

cena złota – 2260 zł
cena srebrna – 2360 zł
cena podstawowa – 2460 zł
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

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.

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

WYŻYWIENIE

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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 woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

UWAGA

• Każdy z uczestników zabiera własny aparat cyfrowy – wskazana lustrzanka

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa. Wyjazd rano
21.07.2019 / powrót późnym po południem 02.08.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

PROGRAM

• Typy aparatów, możliwości, jakie dają poszczególne obiektywy
• Podstawowe parametry decydujące o dobrze naświetlonym zdjęciu: czas, przysłona, czułość,
a także balans bieli, omówienie histogramu i ekspozycji
• Ruch na zdjęciu
• Kompozycja: projektowanie zdjęcia, wyważenie i złoty podział kadru, kadr pionowy i poziomy,
kompozycja centralna, równowaga na zdjęciu
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HAMAK ART
FOTOGRAFICZNY

NOWOŚĆ

21.07-02.08.2019 (13 dni)

GRUPA WIEKOWA: 7-8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI – ART?

• 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

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 ograniczeniami w dążeniu do doskonałości. Hamak Art zabierze was w tajemniczy i
ekscytujący świat sztuki.
Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

Magda Raczko

FOTOGRAFICZNY

• Typy aparatów, możliwości, jakie dają poszczególne obiektywy
• Podstawowe parametry decydujące o dobrze naświetlonym zdjęciu: czas, przysłona, czułość,
a także balans bieli, omówienie histogramu i ekspozycji
• Ruch na zdjęciu
• Kompozycja: projektowanie zdjęcia, wyważenie i złoty podział kadru, kadr pionowy i poziomy,
kompozycja centralna, równowaga na zdjęciu
• Studium portretu: jak przedstawić człowieka w różnych sytuacjach, jak ująć jego osobowość
w nieoczywisty sposób
• Studium martwej natury
• Plenery: zdjęcia krajobrazowe oraz nocne
• Zajęcia w studio fotograficznym: portret i martwa natura, zastosowanie tła, wykorzystanie
lamp studyjnych
• Zastosowanie lampy błyskowej w dzień i w nocy
• Fotoreportaż: historia opowiedziana zdjęciami, uwiecznienie życia obozowego
• Zdjęcia czarno-białe
• Twórczość artystów wyznaczających nowe kierunki w fotografii

DLACZEGO Z NAMI?

• Przygoda z profesjonalną fotografią

WPROWADZENIE

Obóz fotograficzny skierowany jest do pasjonatów fotografii, którzy od podstaw chcą poznać możliwości, jakie daje świadome posługiwanie się aparatem, jak i dla tych, którzy zaczęli swoją przygodę
z fotografią i pragną zgłębić swoją wiedzę. Młodzi pasjonaci poznają zasady fotografii od podstaw,
aby w trakcie trwania obozu realizować swoje projekty artystyczne w sposób przemyślany.

MIEJSCE

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

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

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

CENY

cena złota – 2360 zł
cena srebrna – 2460 zł
cena podstawowa - 2560 zł

WYŻYWIENIE

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

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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 woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•
•

TRANSPORT

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Materiały na zajęcia Art
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa. Wyjazd rano
21.07.2019 / powrót późnym po południem 02.08.2019

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienieubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Siatkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

PROGRAM
HAMAK ART

• „Na tropie wielkiej sztuki”: poznanie wybranych artystów i zagadnień 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 malarskie w technice akwareli, gwaszu
na papierze (duży format) i akrylu na podobraziu malarskim, techniki mieszane

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
NOWY GIERAŁTÓW
OD 2015 ROKU

MÓJ PIERWSZY
OBÓZ
21.07-02.08.2019 (13 dni)
GRUPA WIEKOWA: 1-3 SP

DLACZEGO Z NAMI?
•
•
•
•

• Wycieczki piesze w góry
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad zalewem w Stroniu Śląskim

Profesjonalna i doświadczona kadra wychowawcza oraz instruktorska
Zajęcia dostosowane do możliwości i zainteresowań naszych młodych uczestników
Nasza baza to miejsce stworzone wyłącznie z myślą o dzieciach i młodzieży
Pakiet bezpieczeństwo: bezpieczny transport, bezpieczny obiekt, bezpieczny program, bezpieczna firma

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
•
•
•
•
•
•
•

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

MIEJSCE

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

CENY

cena złota – 2090 zł
cena srebrna – 2190 zł
cena podstawowa – 2290 zł

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Materiały na zajęcia Art
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

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: pełnowartościowe 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 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 woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno do dzieci jak i młodzieży. Mając na
uwadze zróżnicowane potrzeby i zainteresowania obozowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona
zostanie część dziecięca i młodzieżowa.

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa. Wyjazd rano
21.07.2019 / powrót późnym po południem 02.08.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienieubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM
•
•
•
•
•
•
•
•

Hamak Igrzyska
Hamak Gra Terenowa
Hamak Gra Planszowa
Hamak Dzień
Hamak Kino Letnie
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami

Gry i zabawy: zbijak, gra 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
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CENTRUM SPORTU NAD JEZIORAMI –
GARCZYN
OD 2019 ROKU

SUPERFUN

NOWOŚĆ

30.07-09.08.2019 (11 dni)

GRUPA WIEKOWA: 1-6 SP oraz 7-8 SP i 1-2 LO

DLACZEGO Z NAMI?

• Super Sport, Super Zabawa, Super Integracja = Super Fun
Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

MIEJSCE

•
•
•
•
•
•
•

Garczyn to kameralna miejscowość położona w najpiękniejszym zakątku Szwajcarii Kaszubskiej
na Kaszubach, wśród wspaniałych lasów nad Jeziorem Garczyn kilka kilometrów od Kościerzyny.
Doskonała baza do uprawiania sportów wodnych.

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przystań wodna: żaglówki, kajaki, motorówki, rowery wodne, łodzie wiosłowe
Strzeżone kąpielisko
Kompleks sportowy „Orlik”
Wielofunkcyjne boisko asfaltowe do koszykówki i piłki ręcznej
Boisko piaszczyste do siatkówki
Sprawnościowy tor przeszkód, tzw „małpi gaj”
Ścianka wspinaczkowa
Strzelnica z własnym magazynem broni
Miasteczko ruchu drogowego
Sale szkoleniowe
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Wiata z piecem chlebowym
Wiata drewniana

Hamak Games
Hamak Spion
Hamak Flagi
Hamak Kalambury
Hamak Kiermasz Sportowy
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Dyskoteka

CENY

cena złota – 1990 zł
cena srebrna – 2090 zł
cena podstawowa – 2190 zł
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

ZAKWATEROWANIE

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

Ogrodzony ośrodek kolonijny, usytuowany w lesie nad jeziorem (www.www.pcmgarczyn.pl). Budynek mini- hotelowiec, pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami oraz 4 pokoje 6-osobowe z przyporządkowanymi do nich łazienkami na korytarzu.

UWAGA

WYŻYWIENIE

• Należy zabrać nieprzemakalną kurtkę

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania, obiady oraz
kolacje. Dodatkowo przed ciszą nocną 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 przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie
świadczenie to śniadanie + prowiant w dniu wyjazdu.

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Żeglarska
• Strzelecka
• Pływacka
• Kajakarska
• Piłkarska
• Koszykarska
• Siatkarska
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć,
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Garczyn-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. Wyjazd rano 30.07.2019 / powrót po południu 09.08.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Garczynie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

PROGRAM

• Archery Tag – bitwy łuczników! – niezwykle atrakcyjna i w pełni bezpieczna rywalizacja, znana
również jako paintball łuczniczy
• Podstawy żeglarstwa: 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
• Nauka i doskonalenie pływania kajakiem
• Rowery wodne
• Wspinaczka ściankowa
• Intercross – gra polegająca na umieszczeniu piłki za pomocą specjalnej trójkątnej rakiety w
bramce przeciwnika
• Strzelectwo sportowe z kbks
• Sprawnościowy tor przeszkód
• Podstawy samoobrony
• Gry zespołowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna
• Gry piknikowe: kwadrant, frisbee, ringo

ZAJĘCIA DODATKOWE

• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
• Hamak Igrzyska
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

DELTA FORCE
KIDS
30.07-09.08.2019 (11 dni)
GRUPA WIEKOWA: 1-3 SP

DLACZEGO Z NAMI?

SPORT

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

• Gry i zabawy, gry piknikowe: badminton, kwadrant, palant, frisbee, ringo, piłka nożna
• Turnieje i rozgrywki
• Strzelanie z łuków do tarczy

MIEJSCE

ZAJĘCIA DODATKOWE

• Bezpieczna zabawa w wojsko pod opieką naszych najlepszych instruktorów

• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawy samoobrony

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.

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
•
•
•
•
•

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki lub tenisa
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

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

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. Dodatkowopodawanesąpodwieczorki,aprzedcisząnocnąkażdymożenajeśćsiędosytawnaszejstrefie „Jemy ile chcemy”. W trakcie dnia dla uczestników
dostępna jest bez ograniczeń woda. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich
przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to obiad w
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

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, nieprzemakalną
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 taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w
Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 30.07.2019 /
powrót wczesnym po południem 09.08.2019

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM
ASG – podstawy

GRUPY WIEKOWE

Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów ASG, maski, okulary, kombinezon
ochronny.

Oferta obozu w Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

• 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
•
•
•
•

Hamak Igrzyska
Hamak Gra Terenowa
Hamak Kiermasz Sportowy
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Hamak Kino Letnie

Wspinaczka: zajęcia teoretyczne i praktyczne, nauka wspinania na skałach
Nauka wiązania węzłów alpinistycznych
Most linowy i przeprawa między skałami
Zjazdy i wychodzenie po linie

SURVIVAL CAMP

• Budowa prowizorycznych schronień
• Rozpalanie ognia w trudnych warunkach
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

DELTA FORCE
LEVEL 1
30.07-09.08.2019 (11 dni)
GRUPA WIEKOWA: 4-6 SP

DLACZEGO Z NAMI?

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)

• Przejdź specjalistyczne szkolenie i poczuj się jak członek jednostek specjalnych
• Misja 24H

OCHRONA
•
•
•
•

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

MIEJSCE

Budowa prowizorycznych schronień
Przeprawa przez pola minowe – gra terenowa z użyciem wykrywaczy metali
Budowa noszy
Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia transport rannego

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.

LOKALIZACJA

INFRASTRUKTURA

• Zdobywanie i uzdatnianie wody

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, „czytanie mapy”, zabawy terenowe

WODA

JEDZENIE

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki lub tenisa
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

• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia

ZAJĘCIA DODATKOWE

• Kąpiele pod opieką ratownika
• Podstawowe elementy samoobrony

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
•
•
•
•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

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

CENY

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

cena złota – 2190 zł
cena srebrna – 2290 zł
cena podstawowa – 2390 zł

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 podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

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

TRANSPORT

OPŁATY

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 30.07.2019 /
powrót wczesnym po południem 09.08.2019

UBEZPIECZENIE

UWAGA

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, buty do wspinaczki skałkowej, latarkę
czołówkę z zapasem baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną
kurtkę, karimatę + śpiwór, menażkę, kubek, sztućce.
• Możliwość zabrania munduru, oraz własnej repliki ASG (broń deponowana codziennie w
zbrojowni).
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Delta Force własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony uczestnikom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.

PROGRAM
ASG

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

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

•
•
•
•
•

Treningi i bitwy na poligonach
Zdobywanie bunkrów przeciwnika, rajdy za linię wroga, zasadzki
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.
• Misja 24H

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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

SZKOLENIE LINOWE

według programu szkolenia jednostek specjalnych

Oferta obozu w Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

• Nauka wiązania węzłów alpinistycznych
• Wspinaczka: zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na skałach

ZAJĘCIA STRZELECKIE

• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, strzelanie do tarcz
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

DELTA FORCE
LEVEL 2
30.07-09.08.2019 (11 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-6 SP
Obowiązkowo ukończony LEVEL 1

DLACZEGO Z NAMI?

SAMOOBRONA

• Techniki walki wręcz stosowane przez żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych

• Szkolenie wzorowane na jednostkach elitarnych służb specjalnych
• Prowadzący to min. byli żołnierze
• Misja 24H

SZKOLENIE LINOWE

• Wspinaczka
• Zjazdy i wychodzenie po linie
• Tyrolka

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

MIEJSCE

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)

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.

OCHRONA

• Budowa prowizorycznych schronień
• Nawiązywanie łączności

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki lub tenisa
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

LOKALIZACJA

• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, “czytanie mapy”
• Budowa tratwy i przeprawa przez bagna

WODA

• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE

• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia

ZAJĘCIA DODATKOWE

• Kąpiele pod opieką ratownika

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
•
•
•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 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 podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

Hamak Igrzyska
Hamak Games
Hamak Spion
Hamak Flagi
Hamak Kiermasz Sportowy
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Hamak Kino Letnie

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

CENA ZAWIERA

TRANSPORT

•
•
•
•
•
•

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 30.07.2019 /
powrót wczesnym po południem 09.08.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

PROGRAM

UWAGA

ASG

• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, buty do wspinaczki skałkowej, latarkę
czołówkę z zapasem baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną
kurtkę, karimatę + śpiwór, menażkę, kubek, sztućce.
• Możliwość zabrania munduru, oraz własnej repliki ASG (broń deponowana codziennie w
zbrojowni).
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Delta Force własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowane u kierownika i zwrócony uczestnikom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.

Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów ASG, maski, okulary, kombinezon
ochronny. Każdy uczestnik ma nieograniczoną ilość kul!
• Treningi i bitwy na poligonach.
• Misja 24H

SZKOLENIE TAKTYCZNE – POZIOM PODSTAWOWY

TAKTYKA CZARNA – prowadzenie działań ofensywnych w terenie zurbanizowanym, polegających
na walce z przeciwnikiem znajdującym się w budynku lub w innym obiekcie:

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Podejście sekcją pod budynek
• Przeszukiwanie pomieszczeń
• Zatrzymanie, przeszukanie i założenie kajdanek osobie zatrzymanej
• Odbicie zakładników, wejścia, planowanie, opcja skryta
• Opanowywanie pojazdów typu samochód
TAKTYKA ZIELONA – prowadzenie zadań w terenie otwartym lub leśnym:
• Maskowanie, kamuflaż
• Szyki bojowe
• Reakcja na kontakt ogniowy przeciwnika
• Patrolowanie, obserwacja, zasadzki, rajdy za linie wroga

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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 Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

TAKTYKA SZARA – zadania związane z bezpośrednią ochroną osób (potocznie zwana ochrona VIP):
• Szyki ochronne
• Podejmowanie VIP-a
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

DELTA FORCE
LEVEL 3
NOWY PROGRAM

30.07-09.08.2019 (11 dni)

GRUPA WIEKOWA: 7-8 SP ORAZ LO

DLACZEGO Z NAMI?

ZAJĘCIA STRZELECKIE

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)
OCHRONA

• Pneumatyczna broń krótka i snajperska broń długa, łuki, strzelanie do tarcz, celów ruchomych i nieruchomych

• Szkolenie wzorowane na jednostkach elitarnych służb specjalnych
• Prowadzący to min. byli żołnierze
• Misja 24H

MIEJSCE

•
•
•
•

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.

LOKALIZACJA

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowa prowizorycznych schronień
Nawiązywanie łączności poprzez: krótkofalówki, szyfry wojskowe, alfabet Morse’a
Budowa noszy
Bandażowanie, omdlenia, skaleczenia, krwotoki, oparzenia transport rannego

• Wyznaczanie azymutu, obsługa kompasu i busoli, “czytanie mapy”, zabawy terenowe
• Przeprawa przez bagna

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki lub tenisa
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

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):
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

WYŻYWIENIE

Hamak Games
Hamak Spion
Hamak Flagi
Ognisko z pieczeniem kiełbasek

CENY

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 podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 30.07.2019 /
powrót wczesnym po południem 09.08.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

PROGRAM

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

ASG

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, nieprzemakalną
kurtkę, karimatę + śpiwór, menażkę, kubek, sztućce.
• Możliwość zabrania munduru, oraz własnej repliki ASG (broń deponowana codziennie w
zbrojowni).
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Delta Force własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w Warsza-

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

SZKOLENIE TAKTYCZNE:

TAKTYKA CZARNA i ZIELONA – POZIOM PODSTAWOWY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
Zdobywanie bunkrów przeciwnika, rajdy za linię wroga, zasadzki
Izolacja rejonu działań innych jednostek, wsparcie ogniowe oraz zabezpieczenie ich ewakuacji
Szturm na umocnione pozycje przeciwnika
Odbicie i ochrona VIP-a
Odbicie zakładników
HR (hostage rescue) – ratowanie zakładników w budynku
Zlokalizowanie i zdobycie bazy terrorystów
Działania nocne i piesze patrole
Działania inżynieryjne: budowanie i maskowanie stanowisk ogniowych, kamuflaż osobisty
Rywalizacja z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki: granaty hukowe, świece dymne itp.
Misja 24H

wie w dniu przyjazdu w obecności rodzica.

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

SZKOLENIE LINOWE

według programu szkolenia jednostek specjalnych
•
•
•
•

Nauka wiązania węzłów alpinistycznych
Wspinaczka – zajęcia teoretyczne, nauka wspinania na skałach
Zjazdy i wychodzenie po linie
Tyrolka

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
PODLESICE
OD 2002 ROKU

DELTA FORCE
LEVEL 4
NOWY PROGRAM

30.07-09.08.2019 (11 dni)

GRUPA WIEKOWA: 7-8 SP ORAZ LO
Obowiązkowo ukończony LEVEL 3

DLACZEGO Z NAMI?

SAMOOBRONA

• Techniki walki wręcz stosowane przez żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych

• Szkolenie wzorowane na jednostkach elitarnych służb specjalnych
• Prowadzący to byli żołnierze
• Misja 48H
szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

SZKOLENIE LINOWE
• Zjazdy komandoskie
• Tyrolka

MIEJSCE

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD)
OCHRONA

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.

• Budowa prowizorycznych schronień
• Nawiązywanie łączności

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOKALIZACJA

Profesjonalny poligon do gry ASG z oryginalnymi bunkrami
Strzelnica
Leśny poligon do gry ASG
Ogromny teren rekreacyjny
Profesjonalne, trawiaste boisko do piłki nożnej typu „Orlik”
Profesjonalne boisko do siatkówki plażowej
Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki lub tenisa
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

• Wyznaczanie azymutu, “czytanie mapy”
• Przeprawa przez bagna

WODA

• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE

• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
• Hamak Games
• Hamak Nocne Manewry
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy Ranczo Jurajskie w Podlesicach (www.rancho-jura.pl). Pokoje
2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt ogrodzony, położony na skraju lasu.

CENY

WYŻYWIENIE

cena złota – 2190 zł
cena srebrna – 2290 zł
cena podstawowa – 2390 zł

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 podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa. Wyjazd rano 30.07.2019 /
powrót wczesnym po południem 09.08.2019

UBEZPIECZENIE

CENA NIE ZAWIERA

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

• Wizyty na strzelnicy – dodatkowo płatna 140 zł/os

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

PROGRAM
ASG

UWAGA

Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów ASG. Każdy uczestnik ma nieograniczoną ilość kul!
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

• Każdy uczestnik musi posiadać: mundur, maskę i gogle ochronne, hełm, oddzielny plecak z
obowiązkowym wyposażeniem w śpiwór, karimatę, ciepły polar, menażkę, niezbędnik, kubek,
buty na zmianę najlepiej trekkingowe, latarkę czołówkę, kawałek sznurka, kurtkę przeciwdeszczową
• Dodatkowe nieobowiązkowe wyposażenie w plecaku to: krzesiwo, karabinki, buty wspinaczkowe, kompas
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na Delta Force własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w Warszawie w dniu przyjazdu w obecności rodzica
• Możliwość zabrania własnej repliki ASG (broń deponowana codziennie w zbrojowni)

Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
Misja 48H
Gra Nocna
Desant
Wizyta na profesjonalnej strzelnicy (ostre strzelanie) ok. 20 strzałów na osobę – dodatkowo
płatne 140 zł/os

SZKOLENIE TAKTYCZNE – POZIOM ZAAWANSOWANY

TAKTYKA CZARNA – prowadzenie działań ofensywnych w terenie zurbanizowanym, polegających
na z walce z przeciwnikiem znajdującym się w budynku lub w innym obiekcie
• Odbicie zakładników, wejścia, planowanie, opcja skryta
• Opanowywanie pojazdów typu samochód
• Ataki kombinowane na cele, opanowywanie obiektów wielkogabarytowych
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść
• HR (hostage rescue) – ratowanie zakładników w budynku
TAKTYKA ZIELONA – prowadzenie zadań w terenie otwartym lub leśnym
• Maskowanie, zasady poruszania się w terenie
• Bytowanie w terenie przygodnym, budowanie baz, łączność osobowa i bezosobowa
• Patrolowanie, obserwacja, zasadzki, rajdy za linię wroga
• Piesze szyki bojowe w czasie patrolowania
• Kontakty ogniowe, prowadzenie obserwacji,
TAKTYKA SZARA – zadania związane z bezpośrednią ochroną osób (potocznie zwaną ochroną VIP)

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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 Podlesicach skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

• Zasady planowania, przygotowania i prowadzenia działań specjalnych, ochrony pirotechnicznej, przeciwsnajperskiej
• Konwojowanie VIP
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
NOWY GIERAŁTÓW
OD 2015 ROKU

SPORTOWO
-WYPOCZYNKOWY
03.08-11.08.2019 (9 dni)

GRUPA WIEKOWA: 1-8 SP oraz LO

OBÓZ WYŁĄCZNIE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY Z CELIAKIĄ I DIETĄ
BEZGLUTENOWĄ. ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z POLSKIM
STOWARZYSZENIEM OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

DLACZEGO Z NAMI?

ZAJĘCIA WYJAZDOWE

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

• Bogaty program realizowany pod okiem naszych najlepszych trenerów to wspaniała i niepowtarzalna wakacyjna przygoda. Nuda – tu na nią nie ma czasu!
• Dietetyk na miejscu przez cały czas trwania obozu!

• Zwiedzanie Adrspachu – Skalnego Miasta w Czechach (cały dzień). Skalne Miasto to fantastyczny kamienny labirynt wyrzeźbiony siłami natury. Spacerując można podziwiać liczne
ostańce wznoszące się ku niebu i pokryte lasem

MIEJSCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA

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.

• Transportu do i z Nowego Gierałtowa – dodatkowo płatny 160 zł/os

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

WYŻYWIENIE

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. Dodatkowo podawane są podwieczorki, 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 woda lub herbata. Pierwsze świadczenie
to obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu + suchy
prowiant na drogę powrotną.

UWAGA

• Wszystkich uczestników obowiązuje ścisła dieta bezglutenowa
• Paszporty lub dowody osobiste obowiązkowe

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

TRANSPORT

Własny lub Hamak-tur (dodatkowo płatny 160zł/os w obie strony)
Autokar lub bus klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa Wyjazd rano
03.08.2019 / powrót późnym po południem 11.08.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

PROGRAM

• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad zalewem w Stroniu Śląskim
• Gry i zabawy, gry zespołowe, zabawy integracyjne: intercross, wirujące kosze, bułgarka, mini
rugby, kwadrant, frisbee, ringo, piłka nożna, siatkówka
• Wycieczki piesze w góry
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
NOWY GIERAŁTÓW
OD 2015 ROKU

KULINARNY
03.08-11.08.2019 (9 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz LO

OBÓZ WYŁĄCZNIE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY Z CELIAKIĄ I DIETĄ
BEZGLUTENOWĄ. ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z POLSKIM
STOWARZYSZENIEM OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

• Zasady zdrowego odżywiania
• Savoir-vivre przy stole
• Na zakończenie konkurs Mistrz Kuchni

DLACZEGO Z NAMI?

PROGRAM DODATKOWY

• Najlepsza wakacyjna przygoda kulinarna

• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad zalewem w Stroniu Śląskim
• Gry i zabawy, gry zespołowe, zabawy integracyjne: intercross, wirujące kosze, bułgarka, mini
rugby, kwadrant, frisbee, ringo, piłka nożna, siatkówka
• Wycieczki piesze w góry

WPROWADZENIE

Hamak Kulinarny to wakacyjna przygoda z gotowaniem i kuchniami świata, to praktyka połączona z teorią. Uczestnicy obozu będą mieli niepowtarzalną okazję poeksperymentować z kulinariami, dopracować swoje ulubione przepisy oraz wymienić 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 smaku, żeby wziąć udział w Hamak Kulinarny. Wystarczy, że interesuje Cię wszystko to, co
dzieje się w Twojej kuchni oraz ciekaw jesteś tego, jak gotuje się w najdalszych zakątkach świata.

ZAJĘCIA WYJAZDOWE

• Zwiedzanie Adrspachu – Skalnego Miasta w Czechach (cały dzień). Skalne Miasto to fantastyczny kamienny labirynt wyrzeźbiony siłami natury. Spacerując można podziwiać liczne
ostańce wznoszące się ku niebu i pokryte lasem

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MIEJSCE

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

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boisko do piłki nożnej
Boisko do piłki siatkowej
Boisko do badmintona i ringo
Strzelnica łucznicza
Teren rekreacyjny do gier i zabaw
Teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
Pracownia plastyczna
Studio fotograficzne
Pracownia kulinarna
Stołówka
Świetlica
Wydzielone miejsce na ognisko
Stadnina koni z krytą ujeżdżalnią – Nowy Gierałtów w odległości 0,4 km
Pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie w odległości 1,5 km
Strzeżone kąpielisko – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowa hala sportowa – Stronie Śląskie w odległości 8 km
Pełnowymiarowy basen – Stronie Śląskie w odległości 8 km

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

CENY

cena złota – 1790 zł
cena srebrna – 1890 zł
cena podstawowa – 1990 zł
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•

ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA

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.

• Transportu do i z Nowego Gierałtowa dodatkowo – dodatkowo płatny 160 zł/os

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

WYŻYWIENIE

UWAGA

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie bufetu szwedzkiego zazwyczaj z ciepłym
posiłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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 woda lub herbata. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględnieniem
indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

• Wszystkich uczestników obowiązuje ścisła dieta bezglutenowa
• Paszporty lub dowody osobiste obowiązkowe

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

TRANSPORT

Własny lub Hamak-tur (dodatkowo płatny 160zł/os w obie strony)
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów-Warszawa.
Wyjazd rano 03.08.2019 / powrót późnym po południem 11.08.2019

UBEZPIECZENIE

GRUPY WIEKOWE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

PROGRAM

Zajęcia tematyczne 2 godziny dziennie
• Kuchnie świata – najbardziej charakterystyczne potrawy z różnych zakątków świata
• Desery
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CENTRUM SPORTU
W BORACH TUCHOLSKICH
WYMYSŁOWO
OD 2019 ROKU

MISJA
AFGANISTAN
10.08-18.08.2019 (9 dni)

GRUPA WIEKOWA: 7-8 SP oraz LO
UKOŃCZONY Level 3 Delta Force lub Operacja Sztorm lub
Operacja Orle Gniazdo

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

WPROWADZENIE

• Misja Afganistan to sprawdzian charakteru i umiejętności w trudnych warunkach walki, dowodzenia i planowania
• Misja prowadzona przez prawdziwych operatorów Special Force

• Hamak Games
• Ogniska

CENY

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

cena złota – 1890 zł
cena srebrna – 1990 zł
cena podstawowa – 2090 zł

MIEJSCE

Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Zajmuje ok.
3 tys. km2 sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej.

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

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA ZAWIERA

Baza Special Force – namioty
Przystań wodna z kajakami
Strzeżone kąpielisko
Boisko do gry w piłkę plażową
Boisko do beach soccer
Boisko do siatkówki plażowej
Siłownia
Bilard
Kryty basen, jacuzzi
Dwa zadaszone, całoroczne miejsca na ognisko wyposażone w stoły i ławy
Pole namiotowe z pełnym zapleczem sanitarnym

•
•
•
•
•
•

CENA NIE ZAWIERA

• Wizyta na strzelnicy – dodatkowo płatna ok. 140 zł/os

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

ZAKWATEROWANIE

Dworek Wymysłowo (www.dworekwymyslowo.pl) w Wymysłowie k/Tucholi. Teren obozu ogrodzony, położony na skraju lasu. W skład obozowiska wchodzą: namioty amerykańskich służb
specjalnych (10-14-osobowe), kontener sanitarny, namiot odpraw. Namioty wyposażone są w
podłogę, szafki, oświetlenie.

UWAGA

• Każdy uczestnik musi posiadać własną broń ASG, mundur, maskę i gogle taktyczne, hełm,
oddzielny plecak z obowiązkowym wyposażeniem w śpiwór, karimatę, ciepły polar, menażkę,
niezbędnik, kubek, buty na zmianę najlepiej trekkingowe, latarkę czołówkę z zapasem baterii,
kawałek sznurka, krzesiwo, kompas, kurtkę przeciwdeszczową
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obóz własnych noży, scyzoryków itp. Wymieniony
sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u kierownika i zwrócony uczestnikom w Warszawie w
dniu przyjazdu w obecności rodzica

WYŻYWIENIE

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady
serwowane dwudaniowe. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. Dodatkowo podawane są
podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych
diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt
z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to
śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Wymysłowo-Warszawa.
Wyjazd rano 10.08.2019 / powrót po południu 18.08.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

PROGRAM

Podczas całego obozu zapewniamy nieograniczoną ilość kul!
Cel Misji: Odnalezienie i odbicie uprowadzonego naukowca wraz z zespołem doradczym
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską

Odprawa przed operacją w sztabie operacyjnym
Cykl planistyczny, zapoznanie z sytuacją taktyczną
Maskowanie, kamuflaż
Budowa bazy przejściowej
Nawigacja
Zdobywanie i uzdatnianie wody
Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia
Przeprawy wodne
Szyki bojowe
Rajdy, wypady, zasadzki, pułapki
Opanowywanie pojazdów typu samochód, opanowywanie budynków
Ataki kombinowane na cele
Reakcja na kontakt ogniowy przeciwnika
Użycie środków pirotechnicznych do wejść
Zasady działania w przypadku utraty orientacji w terenie
Techniki walki wręcz stosowane przez żołnierzy Special Force
Wizyta na profesjonalnej strzelnicy (ostre strzelanie) – dodatkowo płatne ok 140 zł/os
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
RYCHWAŁD
OD 2018 ROKU

OBÓZ LUZIK
18.08-27.08.2019 (10 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI?

• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteka

• To obóz dla wszystkich tych, którzy chcą naładować akumulatory i odpocząć przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
• Wysoki standard zakwaterowania
• Bogata infrastruktura sportowo-rekreacyjna
• Wizyta w Parku Rozrywki Energylandia

ZAJĘCIA WYJAZDOWE

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

• Całodniowy pobyt w Energylandii – największym Parku Rozrywki w Polsce, oferującym kilkadziesiąt atrakcji znajdujących się na obszarze 26 hektarów, przeznaczonym dla wszystkich
grup wiekowych

MIEJSCE

CENY

Rychwałd to niewielka miejscowość położona w pobliżu Jeziora 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
sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Wyjątkowe usytuowanie wśród malowniczych terenów Beskidu
Żywieckiego oraz historyczny charakter daje gwarancję odpoczynku w ciszy i spokoju.

cena złota – 1990 zł
cena srebrna – 2090 zł
Cena podstawowa – 2190 zł
cena złota: 7 wyjazd z Hamak-tur cena srebrna: 3 wyjazd z Hamak-tur

CENA ZAWIERA

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
Park Rozrywki Energylandia – Zator 50 km

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

UWAGA

• Należy zabrać swoją książkę

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

• Strzelecka
• Łucznicza
• Pływacka
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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.

ZAKWATEROWANIE

Dwór Rychwałd (www.dwor-rychwald.pl) to pięknie odrestaurowany dwór w stylu klasycystycznym
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: śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. W trakcie dnia dla uczestników dostępna jest bez ograniczeń woda. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać
posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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.

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Rychwałdzie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

TRANSPORT

Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Rychwałd-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. Wyjazd rano 18.08.2019 / powrót po południu 27.08.2019

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

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
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

Hamak Igrzyska
Hamak Games
Hamak Gra Terenowa
Hamak Arena
Hamak Spion
Hamak Flagi
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH
RYCHWAŁD
OD 2018 ROKU

OBÓZ TENISOWY
18.08-27.08.2019 (10 dni)

GRUPA WIEKOWA: 4-8 SP oraz LO

DLACZEGO Z NAMI?
•
•
•
•
•

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE

Profesjonalne korty zewnętrzne oraz hala tenisowa
Doświadczeni trenerzy
Wysoki standard zakwaterowania
Bogata infrastruktura sportowo-rekreacyjna
Wizyta w Parku Rozrywki Energylandia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

MIEJSCE

Rychwałd to niewielka miejscowość położona w pobliżu Jeziora 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
sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Wyjątkowe usytuowanie wśród malowniczych terenów Beskidu
Żywieckiego oraz historyczny charakter daje gwarancję odpoczynku w ciszy i spokoju.

ZAJĘCIA WYJAZDOWE

• Całodniowy pobyt w Energylandii – największym Parku Rozrywki w Polsce, oferującym kilkadziesiąt atrakcji znajdujących się na obszarze 26 hektarów, przeznaczonym dla wszystkich
grup wiekowych

INFRASTRUKTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hamak Igrzyska
Hamak Games
Hamak Gra Terenowa
Hamak Arena
Hamak Spion
Hamak Flagi
Hamak Kiermasz Sportowy
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Dyskoteka

CENY

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
Park Rozrywki Energylandia – Zator 50 km

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

ZAKWATEROWANIE

Dwór Rychwałd (www.dwor-rychwald.pl) to pięknie odrestaurowany dwór w stylu klasycystycznym
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.

UWAGA

• Każdy z uczestników zabiera własną rakietę tenisową

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA

WYŻYWIENIE

• Strzelecka
• Łucznicza
• Pływacka
• Tenisowa
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć
aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie 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

W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. W trakcie dnia dla uczestników dostępna jest bez ograniczeń woda. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać
posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania 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-Warszawa oraz podczas wycieczek programowych. Wyjazd rano 18.08.2019 / powrót po południu 27.08.2019

GRUPY WIEKOWE

Oferta obozu w Rychwałdzie skierowana jest zarówno 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 wieczorne.

UBEZPIECZENIE

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

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
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MŁODA KADRA
POGORZELICA – 22.06-05.07.2019
ŻABINKA – 06.07-15.07.2019
NOWY GIERAŁTÓW – 21.07-02.08.2019
GARCZYN – 30.07-09.08.2019
PODLESICE – 30.07-09.08.2019
NOWY GIERAŁTÓW – 03.08-11.08.2019
GRUPA WIEKOWA: 17+

DLA KOGO ?

PODLESICE – 30.07-09.08.2019

• Obóz skierowany jest do wszystkich uczestników hamakowych wyjazdów, którzy w przyszłości
chcieliby spróbować swoich sił w pracy w charakterze pomocnika wychowawcy lub wychowawcy na naszych obozach. Koncentrujemy się przede wszystkim na zajęciach praktycznych
mających za zadanie przekazanie przyszłemu wychowawcy odpowiedniej wiedzy i niezbędnego doświadczenia.

cena złota – 1490 zł
cena srebrna – 1590 zł
cena podstawowa – 1690 zł

Szczegółowe informacje dotyczące głównych właściwości usługi turystycznej

cena złota – 1290 zł
cena srebrna – 1390 zł
cena podstawowa – 1490 zł

NOWY GIERAŁTÓW – 03.08-11.08.2019

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 podawane są podwieczorki, 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 posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w
celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to
obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu.

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

CENA ZAWIERA
•
•
•
•
•
•

UBEZPIECZENIE

Zakwaterowanie
Wyżywienie
Transport
Ubezpieczenie
Program
Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

OPŁATY

• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.erv.pl)
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.erv.pl) – dodatkowo płatny 20 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 2,85 % kosztów imprezy.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1. raty

• I rata 800 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji
• II rata 800 zł do 30.03.2019
• III rata/pozostała kwota do 30.05.2019

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 ukończony kurs wychowawcy kolonijnego i
na poprzednim obozie uzyskały rekomendację. Praca w charakterze pomocnika wychowawcy
pod okiem doświadczonej osoby kadry Hamak-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 z wynagrodzeniem

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, wykonywanie samodzielnych zadań wychowawczych oraz prowadzenie zajęć pod „okiem” wychowawcy/instruktora
• Szkolenie z zakresu realizowanego programu obozu
• Poznanie metod pracy wychowawczej z dziećmi wypracowanych przez doświadczonych wychowawców

CENY
POGORZELICA – 22.06-05.07.2019
cena złota – 1690 zł
cena srebrna – 1790 zł
cena podstawowa – 1890 zł
ŻABINKA – 06.07-15.07.2019
cena złota – 1390 zł
cena srebrna – 1490 zł
cena podstawowa – 1590 zł
NOWY GIERAŁTÓW – 21.07-02.08.2019
cena złota – 1590 zł
cena srebrna – 1690 zł
cena podstawowa – 1790 zł
GARCZYN – 30.07-09.08.2019
cena złota – 1490 zł
cena srebrna – 1590 zł
cena podstawowa – 1690 zł
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