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DLACZEGO JESTEŚMY WYJĄTKOWI? 
1. Kadra – profesjonalna i kompetentna, dobrze znana naszym uczestnikom 
2. Doświadczenie – 22 lata na rynku
3. Misja – Wychowanie przez Sport to współdziałanie w społeczności, która kształtuje charakter na całe życie
4. Cena – kompleksowa 
5. Zezwolenia – posiadamy wszystkie stosowne zezwolenia i gwarancje ubezpieczeniowe

Szanowni Rodzice, Drodzy Obozowicze 
Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zdecydowaliśmy się na podwyższenie standardu zakwaterowania i wyżywienia naszych obiektów oraz ich infrastruk-
tury sportowej. Z dumą więc prezentujemy nasze NOWOŚCI:

1. Dworek Wymysłowo w Wymysłowie w Borach Tucholskich – nasza nowa baza  militarna (zamiast Podlesic); budujemy dla Was dwa nowe poligony 
oraz skate park!

2. Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne Knieja w Rajgrodzie na pograniczu Mazur, Podlasia i Suwalszczyzny – nasza nowa baza na Mazurach (zamiast 
Żabinka); obiekt  
z przystanią   wodną oraz własną pełnowymiarową halą sportową !

3. Jurajski Olsztyn w Olsztynie na Jurze – nasza nowa baza wspinaczkowa i przygodowa (zamiast Podlesic)

Dodatkowo wracamy do sprawdzonych i chwalonych przez Was schematów:
1. Wydłużamy obozy do 13-14 dni
2. Zaczynamy obozy zawsze w sobotę lub niedzielę, a kończymy w piątek 

Zapraszamy na wspólną wakacyjną przygodę z Hamak-tur.

Hamak Team 
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HAMAKOWE ODZNAKI 

System nagradzania i motywacji obozowiczów wpisujący się w ideę Wychowania przez Sport. 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 do osiągania nowych celów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. 
Zdobycie odznaki daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości.
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tel.:  22 398 18 06

Czynne: pn-pt 12.00 - 18.00

mobile: 601816058
e-mail: biuro@hamak-tur.pl

Rezerwacja
www.hamak-tur.pl 

Wakacyjny Telefon Alarmowy

Konto
62 1240 6003 1111 0000 4946 8777

ul. Wrzeciono 6 lok.147, 01-961 Warszawa
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CENTRUM SPORTU ZAGRANICĄ – 
HISZPANIA COSTA BRAVA 

MIEJSCE
Wybrzeże Costa Brava ma długość ponad 200 km. Zachwyca malow-
niczymi krajobrazami, wspaniałymi plażami, słoneczną pogodą oraz 
świetnie rozwiniętą infrastrukturą turystyczną. Blanes to miejscowość na 
Costa Brava, która słynie z jednej z najdłuższych plaż na Costa Brava. 
Długa, 4-kilometrowa piaszczysta plaża podzielona jest na dwie części 
wzniesieniem – cyplem Sa Palomera, z którego rozciąga się widok na 
miasto i morze. W samym miasteczku, które założyli jeszcze Rzymia-
nie, znajduje się gotycki zamek z XII weku, który strzegł wybrzeża Costa 
Brava przed napaściami piratów, a także piękne ogrody botaniczne Mar 
i Murtra, które kryją 7000 gatunków roślin, od tropikalnych po śródziem-
nomorskie oraz kaktusy afrykańskie.

ZAKWATEROWANIE
HoteleTranzytowe
Hotel Ibis Budget Avignon Nord Le Ponte ** (https://www.accorhotels.
com/pl/hotel-5319-ibis-budget-avignon-nord-le-pontet/index.shtml) 
we Francji pokoje 3-osobowe z łazienkami (łóżka piętrowe), ręcznikami.
Hotel Centro Turistico Gardesano *** (http://hotelgardesano.it/en/) w 
Bussolengo w okolicach Jeziora Garda we Włoszech pokoje 3,4-osobo-
we z łazienkami, klimatyzacją, ręcznikami.

Hotel Pobytowy
Hotel Esplendid *** w Blanes (http://www.hotelesplendid.es/EN/hotel.
html) pokoje 3-osobowe (w większości pokoi łóżko podwójne – 2 kom-

plety pościeli) z łazienkami, klimatyzacją, TV i ręcznikami.
Hotel położony ok. 300 m od szerokiej, piaszczystej plaży i ok. 1 km od 
centrum miasta. Każdy pokój z balkonem (widok na basen lub na ulice).

INFRASTRUKTURA w HOTELU ESPLENDID 3*
Na terenie Hotelu 2 baseny, płatny korty tenisowy, całodzienne animacje 
– rano np. zumba, joga, aerobik w basenie, a wieczorem np. pokaz tańca 
flamenco, karaoke lub wspólny taniec przy muzyce disco. W recepcji 
Hotelu dostępne są za kaucją zwrotną suszarki do włosów.

WYŻYWIENIE
Hotele Tranzytowe
Hotel Ibis Budget Avignon Nord Le Ponte 2*
Obiadokolacja w restauracji samoobsługowej Flunch (jednodaniowy 
ciepły posiłek oraz napój), śniadanie wzmocnione w hotelu..

Hotel Centro Turistico Gardesano *** w Bussolengo
W restauracji hotelu obiadokolacja (posiłek dwudaniowy, woda oraz 
deser), śniadanie wzmocnione.

Hotel Pobytowy
Hotel Esplendid *** w Blanesę

W restauracji hotelu serwowane są 3 główne posiłki: śniadanie, obiad 
i kolacja, podawane są w formie bogatego bufetu szwedzkiego. Do 
śniadania: soki, kawa, a do obiadu i kolacji: woda, pozostałe napoje 
dodatkowo płatne.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Hiszpania-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.
Wyjazd popołudniem 27.06.2020 / powrót popołudniem 07.07.2020

UBEZPIECZENIE
• KL – 10 000 euro, koszty transportu medycznego i repatriacji oraz 

assistance zawarte w sumie ubezpieczenia kosztów leczenia (www.
ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl)

• NNW – 10 000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl)
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 

2,85 % kosztów imprezy. Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wy-
łącznie do terminu wpłaty 1. raty.

UWAGA
• Dowody osobiste lub paszporty obowiązkowe!!!
• Podczas przejazdu na miejsce oraz podczas powrotu wyżywienie we 

własnym zakresie
• Wskazane jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowot-

nego
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CENTRUM
 SPORTU ZAGRANICĄ – HISZPANIA COSTA BRAVA

HISZPANIA
COSTA BRAVA
4 – 8 SP, LO
27.06-07.07.2020 (11 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• Zabawa: park wodny – Water World Park, park rozrywki – Gardaland
• Zwiedzanie: Francja-Avignon, Hiszpania-Barcelona + stadion Camp 

Nou, Włochy-Mediolan
• Odpoczynek: plażowanie + sport
• Hotel pobytowy z basenami, klimatyzacja w cenie
• Różnorodność zajęć, bogaty program realizowany pod okiem naszych 

najlepszych wychowawców to wspaniała i niepowtarzalna wakacyjna 
przygoda na Costa Brava

• Opcja diety bezglutenowej w hotelu pobytowym i hotelach tranzyto-
wych

PROGRAM
1 dzień 27.06 Polska
• Wyjazd z Polski ok 17. Postój przed granicą na kolację we własnym 

zakresie
• Nocny przejazd przez Niemcy do Avignon we Francji

2 dzień 28.06 Francja
• Przyjazd do Avignon, obiadokolacja w restauracji samoobsługowej 

Flunch w pobliżu hotelu
• Przejście do hotelu bez bagaży (ok 1 km), zakwaterowanie, nocleg

3 dzień 29.06 Francja/Hiszpania
• Śniadanie. Zwiedzanie Pałacu Papieży, największego gotyckiego zam-

ku w Europie, przy użyciu Histopadu (Tablet z zadaniami i wizualizacją 
Pałacu na przestrzeni wieków), spacer po Moście św. Benedykta z 
audioguidem

• Przejazd na Costa Brava do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg

4 dzień 30.06 Hiszpania
• Śniadanie
• Kąpiele w morzu, plażowanie lub animacje w hotelu
• Obiad
• Kąpiele w morzu, plażowanie lub gry i zabawy nad wodą: siatkówka 

plażowa, piłka wodna, ringo, frisbee
• Kolacja

5 dzień 01.07 Hiszpania
• Śniadanie + pakowany lunch
• Całodniowa wycieczka do Barcelony spacer po La Rambla i Bar-

ri Gòtic, największe dzieła Gaudiego oglądane z zewnątrz: Sagrada 
Família, Casa Milà oraz Casa Batlló, zwiedzanie Parku Güell, zwiedza-
nie Muzuem FC Barcelony oraz stadionu Camp Nou

• Kolacja

6 dzień 02.07 Hiszpania
• Śniadanie
• Kąpiele w morzu, plażowanie lub animacje w hotelu
• Obiad
• Kąpiele w morzu, plażowanie lub gry i zabawy nad wodą: siatkówka 

plażowa, piłka wodna, ringo, frisbee
• Kolacja

7 dzień 03.07 Hiszpania
• Śniadanie + pakowany lunch
• Całodzienne szaleństwo w Water World Park w Lloret de Mar – je-

den z największych parków wodnych w Europie z ponad 20 wodnymi 
atrakcjami dla mniejszych i większych, w tym: zjeżdżalnia Water Mo-
untain, Kamikadze, Storm (znany u nas jako Lejek), Speed Furious 
czy Hurricane

• Kolacja

8 dzień 04.07 Hiszpania
• Śniadanie, wykwaterowanie ok 10:00
• Kąpiele w morzu, plażowanie lub animacje w hotelu
• Lunch we własnym zakresie
• Spacer po Blanes: cypel Sa Palomera, gotycki zamek św. Jana z XII 

weku
• Kolacja w hotelu

• Wyjazd ok 20:00

9 dzień 05.07 Włochy
• Toaleta poranna oraz śniadanie we własnym zakresie przed Medio-

lanem
• Przyjazd do Mediolanu, zwiedzanie z przewodnikiem: spacer od Zam-

ku Sforzów do Katedry Narodzin św. Marii, po drodze m.in. Galeria 
Vittorio Emanuele oraz Opera la Scala (obiekty oglądane z zewnątrz)

• Lunch we własnym zakresie
• Przejazd do Hotelu w Bussolengo w okolicach Jeziora Garda
• Obiadokolacja

10 dzień 06.07 Włochy
• Śniadanie, Przejazd nad Jezioro Garda
• Całodzienna zabawa w Parku Rozrywki Gardaland – najsłynniejszy i 

najliczniej odwiedzany Park we Włoszech. W trzech grupach tema-
tycznych: Fantasy, Adventure, Adrenaline każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Najodważniejszych zapraszamy na podniebny zawrót głowy na 
rollercosterach: Oblivion, Shaman, Blue Tornado oraz Raptor

• Lunch, kolacja we własnym zakresie
• Wyjazd ok 20:30
• Nocny przejazd do Polski

11 dzień 07.07 Polska
• Postój w Polsce na śniadanie we własnym zakresie
• Powrót do Warszawy ok 17:00

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2490 zł + 180€
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2590 zł + 180€
cena podstawowa  – 2690 zł + 180€
Euro płatne gotówką w autokarze

CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników
• Opłatę klimatyczną
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE ZAWIERA
• Kosztów wstępów i realizacji programu – 180 Euro płatne gotówką 

w autokarze
• Kaucja zwrotna za hotel w Blanes – 10 Euro płatne gotówką w au-

tokarze
• W drodze do Hiszpanii oraz w drodze powrotnej do Polski wyżywienie 

we własnym zakresie – zgodnie z programem (sugerujemy kwotę 50-
70 Euro)
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CENTRUM SPORTU  
NAD JEZIORAMI – RAJGRÓD 
OD 2017 ROKU
OBOZY Z OPCJĄ  
DIETY BEZGLUTENOWEJ  
REKOMENDOWANE PRZEZ

RAJGÓRD
Rajgród to malownicze miejsce w pobliżu Biebrzańskiego Parku Na-
rodowego leżące nad brzegiem Jeziora Rajgrodzkiego na pograniczu 
trzech krain geograficznych: Pojezierza Suwalskiego, Mazur oraz Pod-
lasia. Doskonała baza do uprawiania sportów wodnych.

INFRASTRUKTURA
• 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
• Profesjonalna, pełnowymiarowa hala sportowa o powierzchni 1200 

m2 z boiskami (wymiennie) do piłki nożnej halowej lub ręcznej, do 
koszykówki, do tenisa ziemnego, do siatkówki, do badmintona

• Uniwersalne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki lub te-
nisa ziemnego

• Boisko do siatkówki plażowej
• Boisko do badmintona
• Teren rekreacyjny do gier i zabaw
• Sala z lustrami do tańca/sala do samoobrony
• Sala do zajęć plastycznych
• Rowerownia 
• Stołówka
• Wydzielone miejsce na ognisko
• Barek młodzieżowy

ZAKWATEROWANIE
Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne „KNIEJA” (www.knieja-rajgrod.pl). 
Pokoje 4-osobowe o wysokim standardzie z pełnym węzłem sanitarnym, 
TV i internetem. Pokoje w Pawilonie. 

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościowe 
śniadania w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane do stolika 
oraz kolacje w formie mini bufetu szwedzkiego zawsze z ciepłym po-
siłkiem. Potrawy są smaczne, zdrowe i różnorodne. 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. Kuch-
nia 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. Diety: bezglutenowa - 195 zł/os za pobyt, bezcukrowa - 104 zł/os 
za pobyt, bezmleczna - 104 zł/os za pobyt, wegetariańska - 104 zł/os za 
pobyt, wegańska - 195 zł/os za pobyt. 
Dieta bezglutenowa rekomendowana jest przez Polskie Stowarzyszenie 
Osób z Celiakia i na Diecie Bezglutenowej www.celiakia.pl
Pierwsze świadczenie to obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to 
śniadanie w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Rajgród-Warszawa
Wyjazd rano 28.06.2020 / powrót wczesnym po południem 10.07.2020

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl) 
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.

pl) – dodatkowo płatny 30 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 

2,85 % kosztów imprezy. Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wy-
łącznie do terminu wpłaty 1. raty 
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CENTRUM
 SPORTU NAD JEZIORAM

I – RAJGRÓD

HAMAK  
WIND & SAIL
2-4 SP oraz 5-8 SP
28.06-10.07.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• Zdobędziesz i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w żeglarstwie, 

windsurfingu i kajakarstwie pod okiem naszych najlepszych instruk-
torów

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

• Nuda – tu na nią nie ma czasu!

PROGRAM (4 x 1,5 h dziennie)
• Windsurfing - 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

• Żeglarstwo - budowa łodzi żaglowej, kierunki pływania żaglówką 
względem wiejącego wiatru, sterowanie łodzią żaglową i zasady pra-
wa 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 ase-
kuracyjnych, wszyscy uczestnicy zajęć na wodzie ubrani są w kami-
zelki asekuracyjne

• Kajaki - nauka i doskonalenia pływania kajakiem
• Archery Tag - bitwy łuczników! – niezwykle atrakcyjna i w pełni bez-

pieczna rywalizacja, znana również jako paintball łuczniczy
• Intercross - gra polegającą na umieszczeniu piłki w bramce przeciw-

nika za pomocą specjalnej trójkątnej rakiety
• Wiatrówki - zajęcia na strzelnicy
• Łuki – zajęcia na torze łuczniczym
• Gry terenowe
• Gry i zabawy plażowe

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie

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

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2499 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2599 zł
cena podstawowa  – 2699 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety – dodatkowo płatne

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

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Żeglarska
• Windsurfingowa 
• Strzelecka
• Pływacka
• Kajakarska
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Rajgrodzie 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 bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.
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HAMAK
TANECZNO-PLASTYCZNY
1-3 SP oraz 4-8 SP
28.06-10.07.2020 (13 dni)

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

torami

PROGRAM
TANIEC
• codzienne zajęcia taneczne prowadzone w przygotowanej w tym celu 

sali tanecznej przez wykwalifikowaną kadrę trenerów obejmujące pod-
stawy tańca oraz układy choreograficzne różnych gatunków tanecz-
nych, m.in. tańca nowoczesnego, jazzowego czy tańca towarzyskiego

• zapoznanie z technikami tanecznymi, ich podstawowymi krokami i 
elementami

• nauka układów choreograficznych o różnym stopniu zaawansowania
• na zakończenie obozu pokaz oraz turniej taneczny dla obozowiczów 

przygotowanym na wzór profesjonalnych występów i zawodów ta-
necznych 

PLASTYKA
• Rysunek i malarstwo - poznanie technik rysunkowych, ołówek, wę-

giel, tusz, pastele, malarstwo plenerowe, zasady dobierania kolorów 
światłocień, perspektywa, zasady kompozycji, faktura, frotaż, kolaż

• Rzeźba i asamblaż - figury gipsowe, z masy solnej, maski
• Szycie - zaprojektowanie i użycie własnej maskotki. 

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Wiatrówki - zajęcia na strzelnicy
• Łuki – zajęcia na torze łuczniczym
• Gry terenowe, gry zespołowe
• Gry i zabawy plażowe
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie

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

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2299 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2399 zł
cena podstawowa  – 2499 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie 
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Materiały do zajęć plastycznych
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety – dodatkowo płatne

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Strzelecka
• Taneczna
• Pływacka
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Rajgrodzie 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 bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.
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HAMAK ROWEROWY 
ORIENTUJ SIĘ NA ROWER
4-8 SP oraz 1 LO
28.06-10.07.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• Najlepsza wakacyjna przygoda rowerowa 

PROGRAM
ROWER
Wyprawy rowerowe
• Rajgród – Góra Zamkowa, rynek, amfiteatr 
• Zabawa w Geocaching – poszukiwanie skrytek schowanych w terenie 
• Ełk –Muzeum Historyczne w Ełku, zabytkowy tabór EKW, Parku 

Odkrywców Kolei oraz przejazd kolejką wąskotorową na trasie Ełk – 
Spytki – Ełk 

• Wokół Biebrzańskiego Parku Narodowego
• Biebrzański Park Narodowy – zajęcia edukacyjne na ścieżce dydak-

tyczne
• Szlakiem Green Velo – wycieczka po trasach Green Velo
• Augustów – zwiedzanie urokliwego muzeum Kanału Augustowskiego 

oraz spacer po promenadzie
• Muzeum Mleka w Grajewie – Interaktywne Muzeum Mleczarstwa
oraz
• Budowa i historia roweru, rodzaje zawodów rowerowych, podstawy 

jazdy na rowerze i przykładowe naprawy
• Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zasady, przepisy, bądź widocz-

ny na drodze, kodeks ruchu drogowego dla rowerzysty
• Szlaki Rowerowe PTTK i nie tylko – jakie są rodzaje szlaków i tras ro-

werowych, jak się na nich poruszać, jak nie zabłądzić i dotrzeć do celu
• Green Velo Wschodni Szlak Rowerowy 
• Nauka czytania mapy, poruszanie się w terenie za pomocą kompasu 

i bez niego
• Rowerowa Jazda na Orientację – za pomocą kompasu i mapy należy 

odnaleźć ustawione punkty i potwierdzić je na karcie startowej
• Zawody rowerowe – wyścig rowerowy na dystansie 15-20 km
• Treningi rowerowe – np. żółwia jazda – ćwiczenie równowagi

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Archery Tag - bitwy łuczników! - niezwykle atrakcyjna i w pełni bez-

pieczna rywalizacja, znana również jako paintball łuczniczy
• Intercross - gra polegającą na umieszczeniu piłki w bramce przeciw-

nika za pomocą specjalnej trójkątnej rakiety
• Wiatrówki - zajęcia na strzelnicy
• Łuki - zajęcia na torze łuczniczym
• Gry terenowe, gry zespołowe
• Gry i zabawy plażowe
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
• Hamak Wyprawa Piratów
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kalambury

• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2399 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2499 zł
cena podstawowa  – 2599 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie 
• Transport
• Transport rowerów
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety – dodatkowo płatne

UWAGA
• Uczestnicy zabezpieczają sprawne, własne rowery górskie
• Dodatkowo każdy uczestnik musi posiadać - kask (obowiązkowy), 

rękawiczki rowerowe, odzież przeciwdeszczową, pompkę, zapasową 
dętkę, łatki, zestaw narzędzi, zapięcie na rower, wskazana karta ro-
werowa

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Rowerowa
• Strzelecka
• Pływacka
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Rajgrodzie 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 bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.

CENTRUM
 SPORTU NAD JEZIORAM

I – RAJGRÓD
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CENTRUM SPORTU W BORACH 
TUCHOLSKICH – WYMYSŁOWO
OD 2019 ROKU

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. 

INFRASTRUKTURA
• Nowy, profesjonalny poligon zbudowany wyłącznie na potrzeby obo-

zów ASG Hamak-tur
• Dwa poligony leśne
• Killing House

• Leśna baza z infrastrukturą armii USA (namioty, kontener sanitarny, 
namiot odpraw, siatki maskujące)

• Zbrojownia
• Mata do samoobrony
• Ścianka wspinaczkowa
• Nowy, posiadający wszystkie atesty bezpieczeństwa Hamak Skate 

Park 
• Przystań wodna z kajakami
• Strzeżone kąpielisko
• Boisko do gry w piłkę nożną

• Boiska do gry w piłkę plażową
• Boisko do beach soccer 
• Siłownia
• Bilard
• Kryty basen, jacuzzi
• Dwa zadaszone, całoroczne miejsca na ognisko wyposażone w stoły 

i ławy
• Profesjonalna strzelnica w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów 

Państwowych – 1 km

ZAKWATEROWANIE
Dworek Wymysłowo (www.dworekwymyslowo.pl) w Wymysłowie k/
Tucholi. Ośrodek otoczony jest lasami, jeziorami oraz rzeką Brdą. Nowe, 
o wysokim standardzie, 6-osobowe domki - 2 sypialnie 3-osobowe z 
łóżkiem piętrowym, salon z TV, łazienka.

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 płat-
ne - 195 zł/os, 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 + pro-
wiant na drogę powrotną.

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

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl) 
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.

pl) – dodatkowo płatny 30 zł/os
• bezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 

2,85 % kosztów imprezy. Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wy-
łącznie do terminu wpłaty 1. raty 
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MISJA BAGRAM  
OPERACJA BLACK HAWK
OBÓZ ASG 4-6 SP i 7-8 SP oraz LO
28.06-10.07.2020 (13 dni)

WPROWADZENIE
• Uczestnicy wcielają się w operatorów jednostki specjalnej, której 

zadaniem jest przeszukanie obozu i zdemaskowanie oraz zatrzyma-
nie informatora zamachowców, który posiada informacje dotyczące 
planowanych aktów agresji na bazy sił koalicji. Informacje, które 
posiada doprowadzą do odnalezienia kryjówki obozu szkoleniowego 
zamachowców…

•  Misja prowadzona przez prawdziwych operatorów Special Force 

PROGRAM
ASG
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów ASG,  

maski, okulary lub gogle taktyczne, kombinezon ochronny. 
Każdy uczestnik ma nieograniczoną ilość kul! 
• Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
• Wyprawa 24H
• Gra Nocna
• Wizyta na profesjonalnej strzelnicy (ostre strzelanie)

SZKOLENIE TAKTYCZNE - TAKTYKA ZIELONA, CZARNA i SZARA
• Odprawy przed operacją w sztabie operacyjnym
• Cykl planistyczny, zapoznanie z sytuacją taktyczną
• Szyki bojowe 
• Rajdy, wypady, zasadzki, pułapki
• Odbicie zakładników, wejścia, planowanie, opcja skryta
• Konwojowanie VIP
• Opanowywanie pojazdów typu samochód, opanowywanie budynków 
• Ataki kombinowane na cele
• Reakcja na kontakt ogniowy przeciwnika
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Maskowanie, kamuflaż
• Budowa bazy przejściowej  
• Nawiązywanie łączności

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, „czytanie mapy”
• Zasady działania w przypadku utraty orientacji w terenie
• Przeprawy wodne

WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

SAMOOBRONA
• Techniki walki wręcz stosowane przez żołnierzy Special Force

SZKOLENIE LINOWE
• Ścianka wspinaczkowa

STRZELNICA (dla chętnych za zgodą rodziców)
2-dniowa wizyta na profesjonalnej strzelnicy (ostre strzelanie)
Zapewniamy broń i amunicję oraz przeprowadzenia strzelań przez wy-
kwalifikowanych instruktorów strzelectwa

Grupy 4-6 SP
• Strzelanie na trenażerze elektronicznym – strzelanie statyczne i dy-

namiczne
• Strzelanie z broni o kal. 0,22 – pistolet Sig Sauer
• Strzelanie z broni o kal. 0,22 – karabinek samopowtarzalny  

Mossberg KBKS

Grupy 7-8 SP oraz LO
• Strzelanie na trenażerze elektronicznym
• Strzelanie z broni o kal. 0,22 – pistolet Sig Sauer
• Strzelanie z broni o kal. 0,22 – karabinek samopowtarzalny  

Mossberg KBKS
• Strzelanie z broni o kal. 9 mm - pistolet 
• Strzelanie z broni o kal. 12 mm – Bock IŻ
• Strzelanie z broni o kal. 12 mm – strzelba powtarzalna (Pump Action)
• Strzelanie z broni o kal. 7,62 mm – M 16 lub Karabin AK

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
• Hamak Games
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ogniska

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2599 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2699 zł
cena podstawowa  – 2799 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne 195 zł/os

UWAGA
• Każdy uczestnik musi posiadać: plecak z obowiązkowym wyposaże-

niem w śpiwór, karimatę, ciepły polar, menażkę, niezbędnik, kubek, 
buty na zmianę najlepiej trekkingowe, latarkę czołówkę, kawałek 
sznurka, kurtkę przeciwdeszczową

• Możliwość zabrania własnej repliki ASG (broń deponowana codzien-
nie w zbrojowni) 

• Wskazane jest posiadanie własnego munduru
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obóz własnych noży, scy-

zoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u 
kierownika i zwrócony uczestnikom w Warszawie w dniu przyjazdu w 
obecności rodzica

CENTRUM
 SPORTU W

 BORACH TUCHOLSKICH - W
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YSŁOW
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MISJA KABUL 
OPERACJA ANGEL WINGS
OBÓZ ASG 4-6 SP i 7-8 SP oraz LO
12.07-24.07.2020 (13 dni)

WPROWADZENIE
• Uczestnicy wcielają się w operatorów jednostki specjalnej, której 

zadaniem jest dokonywanie rajdów oraz patrolowanie terenów na-
leżących do buntowników oraz pozyskanie wszelkich informacji do-
tyczących przetrzymywania czeskiego fizyka, naukowca który został 
porwany. Plany porywaczy okazują się szaleńcze -  trzeba ich jak 
najszybciej powstrzymać…

• Misja prowadzona przez prawdziwych operatorów Special Force 

PROGRAM
ASG
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów ASG, 

maski, okulary lub gogle taktyczne, kombinezon ochronny. 
Każdy uczestnik ma nieograniczoną ilość kul! 
• Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
• Wyprawa 24H
• Gra Nocna
• Wizyta na profesjonalnej strzelnicy (ostre strzelanie)

SZKOLENIE TAKTYCZNE - TAKTYKA ZIELONA, CZARNA i SZARA
• Odprawy przed operacją w sztabie operacyjnym
• Cykl planistyczny, zapoznanie z sytuacją taktyczną
• Szyki bojowe 
• Rajdy, wypady, zasadzki, pułapki
• Odbicie zakładników, wejścia, planowanie, opcja skryta
• Konwojowanie VIP
• Opanowywanie pojazdów typu samochód, opanowywanie budynków 
• Ataki kombinowane na cele
• Reakcja na kontakt ogniowy przeciwnika
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Maskowanie, kamuflaż
• Budowa bazy przejściowej  
• Nawiązywanie łączności

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, “czytanie mapy”
• Zasady działania w przypadku utraty orientacji w terenie
• Przeprawy wodne

WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

SAMOOBRONA
• Techniki walki wręcz stosowane przez żołnierzy Special Force

SZKOLENIE LINOWE
• Ścianka wspinaczkowa

STRZELNICA (dla chętnych za zgodą rodziców)
2-dniowa wizyta na profesjonalnej strzelnicy (ostre strzelanie)
Zapewniamy broń i amunicję oraz przeprowadzenia strzelań przez wy-
kwalifikowanych instruktorów strzelectwa

Grupy 4-6 SP
• Strzelanie na trenażerze elektronicznym – strzelanie statyczne i dy-

namiczne
• Strzelanie z broni o kal. 0,22 – pistolet Sig Sauer
• Strzelanie z broni o kal. 0,22 – karabinek samopowtarzalny  

 Mossberg KBKS

Grupy 7-8 SP oraz LO
• Strzelanie na trenażerze elektronicznym
• Strzelanie z broni o kal. 0,22 – pistolet Sig Sauer
• Strzelanie z broni o kal. 0,22 – karabinek samopowtarzalny  

Mossberg KBKS
• Strzelanie z broni o kal. 9 mm - pistolet 
• Strzelanie z broni o kal. 12 mm – Bock IŻ
• Strzelanie z broni o kal. 12 mm – strzelba powtarzalna (Pump Action)
• Strzelanie z broni o kal. 7,62 mm – M 16 lub Karabin AK

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
• Hamak Games
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ogniska

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2599 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2699 zł
cena podstawowa  – 2799 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne 195 zł/os

UWAGA
• Każdy uczestnik musi posiadać: plecak z obowiązkowym wyposaże-

niem w śpiwór, karimatę, ciepły polar, menażkę, niezbędnik, kubek, 
buty na zmianę najlepiej trekkingowe, latarkę czołówkę, kawałek 
sznurka, kurtkę przeciwdeszczową

• Możliwość zabrania własnej repliki ASG (broń deponowana codzien-
nie w zbrojowni) 

• Wskazane jest posiadanie własnego munduru
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obóz własnych noży, scy-

zoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u 
kierownika i zwrócony uczestnikom w Warszawie w dniu przyjazdu w 
obecności rodzica
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MISJA KANDAHAR 
OPERACJA RAZOR
OBÓZ ASG 4-6 SP i 7-8 SP oraz LO
26.07-07.08.2020 (13 dni)

WPROWADZENIE
• Uczestnicy wcielają się w żołnierzy jednostki specjalnej. Do ich szta-

bu docierają informacje z wywiadu, które dotyczą miejsca przebywa-
nia watażki oraz jego planów dotyczących przestępczej działalności 
oraz powiązań z naczelnymi politykami państw Europy. Operatorzy 
muszą wysłać rozpoznanie w celu rekonesansu do miejsca przeby-
wania bandziora... 

• Misja prowadzona przez prawdziwych operatorów Special Force 

PROGRAM
ASG
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów ASG,  

maski, okulary lub gogle taktyczne, kombinezon ochronny. 
Każdy uczestnik ma nieograniczoną ilość kul! 
• Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
• Wyprawa 24H
• Gra Nocna
• Wizyta na profesjonalnej strzelnicy (ostre strzelanie)

SZKOLENIE TAKTYCZNE - TAKTYKA ZIELONA, CZARNA i SZARA
• Odprawy przed operacją w sztabie operacyjnym
• Cykl planistyczny, zapoznanie z sytuacją taktyczną
• Szyki bojowe 
• Rajdy, wypady, zasadzki, pułapki
• Odbicie zakładników, wejścia, planowanie, opcja skryta
• Konwojowanie VIP
• Opanowywanie pojazdów typu samochód, opanowywanie budynków 
• Ataki kombinowane na cele
• Reakcja na kontakt ogniowy przeciwnika
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Maskowanie, kamuflaż
• Budowa bazy przejściowej  
• Nawiązywanie łączności

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, “czytanie mapy”
• Zasady działania w przypadku utraty orientacji w terenie
• Przeprawy wodne

WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

SAMOOBRONA
• Techniki walki wręcz stosowane przez żołnierzy Special Force

SZKOLENIE LINOWE
• Ścianka wspinaczkowa

STRZELNICA (dla chętnych za zgodą rodziców)
2-dniowa wizyta na profesjonalnej strzelnicy (ostre strzelanie)
Zapewniamy broń i amunicję oraz przeprowadzenia strzelań przez wy-
kwalifikowanych instruktorów strzelectwa

Grupy 4-6 SP
• Strzelanie na trenażerze elektronicznym – strzelanie statyczne i dy-

namiczne
• Strzelanie z broni o kal. 0,22 – pistolet Sig Sauer
• Strzelanie z broni o kal. 0,22 – karabinek samopowtarzalny  

Mossberg KBKS

Grupy 7-8 SP oraz LO
• Strzelanie na trenażerze elektronicznym
• Strzelanie z broni o kal. 0,22 – pistolet Sig Sauer
• Strzelanie z broni o kal. 0,22 – karabinek samopowtarzalny  

Mossberg KBKS
• Strzelanie z broni o kal. 9 mm - pistolet 
• Strzelanie z broni o kal. 12 mm – Bock IŻ
• Strzelanie z broni o kal. 12 mm – strzelba powtarzalna (Pump Action)
• Strzelanie z broni o kal. 7,62 mm – M 16 lub Karabin AK

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
• Hamak Games
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ogniska

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2599 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2699 zł
cena podstawowa  – 2799 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne 195 zł/os

UWAGA
• Każdy uczestnik musi posiadać: plecak z obowiązkowym wyposaże-

niem w śpiwór, karimatę, ciepły polar, menażkę, niezbędnik, kubek, 
buty na zmianę najlepiej trekkingowe, latarkę czołówkę, kawałek 
sznurka, kurtkę przeciwdeszczową

• Możliwość zabrania własnej repliki ASG (broń deponowana codzien-
nie w zbrojowni) 

• Wskazane jest posiadanie własnego munduru
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obóz własnych noży, scy-

zoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u 
kierownika i zwrócony uczestnikom w Warszawie w dniu przyjazdu w 
obecności rodzica.
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HAMAK SCOOT CAMP 
OBÓZ HULAJNOGOWY
3-6 SP i 7-8 SP oraz LO
28.06-10.07.2020 (13 dni)
12.07-24.07.2020 (13 dni)
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• Zdobędziesz i poszerzysz umiejętności w jeździe na hulajnodze wy-

czynowej pod okiem naszych najlepszych instruktorów
• Odlotowe wakacje z hulajnogą!

PROGRAM
HULAJNOGA
Zajęcia na nowym, posiadającym wszystkie atesty bezpieczeństwa  
Hamak Skate Parku znajdującym się na terenie naszego obiektu.  
Przeszkody na skate parku zostały zaplanowane zarówno dla począt-
kujących jak i średniozaawansowanych: bank ramp, grindbox, poręcz 
wjazdowa, falka, kicker, quarter pipe, manual pad, rampa.
• Codzienna (2 x dziennie po min. 2 godziny) szkółka hulajnogi pod 

opieką instruktorów na 2 poziomach zaawansowania - początkujący 
i średniozaawansowani

• Video coaching - analiza postępów na podstawie materiałów video

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Intercross - gra polegającą na umieszczeniu piłki w bramce przeciw-

nika za pomocą specjalnej trójkątnej rakiety
• Wiatrówki - zajęcia na strzelnicy
• Łuki - zajęcia na torze łuczniczym
• ASG - zajęcia na poligonie
• Ścianka wspinaczkowa 
• Gry terenowe, gry zespołowe
• Kajaki - nauka i doskonalenia pływania kajakiem
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2599 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2699 zł
cena podstawowa  – 2799 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne 195 zł/os

UWAGA
• Każdy uczestnik musi posiadać: hulajnogę wyczynową, kask i komplet 

ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki; wskazany ochraniacz na 
zęby

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Strzelecka
• Łucznicza
• Piłkarska 
• Siatkarska 
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Wymysłowie 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 bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.
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HAMAK
MILITARNO-HULAJNOGOWY
3-6 SP i 7-8 SP oraz LO
28.06-10.07.2020 (13 dni)
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• ASG - Przejdź specjalistyczne szkolenie i poczuj się jak członek jed-

nostek specjalnych 
• HULAJNOGA - Zdobędziesz i poszerzysz umiejętności w jeździe na 

hulajnodze wyczynowej pod okiem naszych najlepszych instruktorów
• Odlotowe wakacje z ASG i hulajnogą!

PROGRAM
ASG ½ dnia
Podczas całego obozu zapewniamy repliki różnych karabinów ASG,  
maski, okulary lub gogle taktyczne, kombinezon ochronny. 
Każdy uczestnik ma nieograniczoną ilość kul! 
• Treningi i bitwy na poligonach oraz w terenie leśnym
• Gra Nocna

SZKOLENIE TAKTYCZNE - TAKTYKA ZIELONA, CZARNA i SZARA
• Szyki bojowe 
• Rajdy, wypady, zasadzki, pułapki
• Odbicie zakładników
• Reakcja na kontakt ogniowy przeciwnika
• Użycie środków pirotechnicznych do wejść

PLWF (PROTECTION, LOCALIZATION, WATER, FOOD) 
OCHRONA 
• Maskowanie, kamuflaż
• Budowa bazy przejściowej  
• Nawiązywanie łączności

LOKALIZACJA 
• Wyznaczanie azymutu, “czytanie mapy”
• Zasady działania w przypadku utraty orientacji w terenie

WODA 
• Zdobywanie i uzdatnianie wody

JEDZENIE
• Zdobywanie i przygotowywanie jedzenia 

SAMOOBRONA
• Techniki walki wręcz stosowane przez żołnierzy Special Force

SZKOLENIE LINOWE
• Ścianka wspinaczkowa

HULAJNOGA ½ dnia
Zajęcia na nowym, posiadającym wszystkie atesty bezpieczeństwa  
Hamak Skate Parku znajdującym się na terenie naszego obiektu.  
Przeszkody na skate parku zostały zaplanowane zarówno dla począt-
kujących jak i średniozaawansowanych: bank ramp, grindbox, poręcz 
wjazdowa, falka, kicker, quarter pipe, manual pad, rampa.
• Codzienna (1 x dziennie po min. 2,5 godziny) szkółka hulajnogi pod 

opieką instruktorów na 2 poziomach zaawansowania - początkujący i 
średniozaawansowani

• Video coaching - analiza postępów na podstawie materiałów video

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Wiatrówki - zajęcia na strzelnicy
• Łuki - zajęcia na torze łuczniczym
• Gry terenowe, gry zespołowe
• Kajaki - nauka i doskonalenia pływania kajakiem
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie

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

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2799 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2899 zł
cena podstawowa  – 2999 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne 195 zł/os

UWAGA
• Każdy uczestnik musi posiadać: hulajnogę wyczynową, kask i komplet 

ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki; wskazany ochraniacz na 
zęby

• Każdy uczestnik musi posiadać: plecak z obowiązkowym wyposaże-
niem w śpiwór, karimatę, ciepły polar, menażkę, niezbędnik, kubek, 
buty na zmianę najlepiej trekkingowe, latarkę czołówkę, kawałek 
sznurka, kurtkę przeciwdeszczową

• Możliwość zabrania własnej repliki ASG (broń deponowana codzien-
nie w zbrojowni) 

• Wskazane jest posiadanie własnego munduru
• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obóz własnych noży, scy-

zoryków itp. Wymieniony sprzęt taktyczny będzie zdeponowany u 
kierownika i zwrócony uczestnikom w Warszawie w dniu przyjazdu w 
obecności rodzica.
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HAMAK MULTI SPORT
2-6 SP
12.07-24.07.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• Nabyte na obozie  sportowe doświadczenie, wiedza i umiejętności 

to doskonały wstęp do szeroko rozumianego świata sportu i rekreacji
• Nuda – tu na nią nie ma czasu!

PROGRAM (4 x 1,5 h dziennie)
• Intercross - gra polegającą na umieszczeniu piłki w bramce przeciw-

nika za pomocą specjalnej trójkątnej rakiety
• Wiatrówki - zajęcia na strzelnicy
• Łuki - zajęcia na torze łuczniczym
• ASG - zajęcia na poligonie
• Ścianka wspinaczkowa 
• Samoobrona
• Gry terenowe, gry zespołowe
• Kajaki - nauka i doskonalenia pływania kajakiem
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2299 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2399 zł
cena podstawowa  – 2499 zł

CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne 195 zł/os

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Strzelecka
• Łucznicza
• Piłkarska 
• Siatkarska 
• Ogniskowa
• Kajakarska 
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Wymysłowie 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 bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.
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WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE

ZAKWATEROWANIE
Jachty kabinowe klasy Antila 27
• Bezpieczne i komfortowe (rocznik 2015-2017)
• 10-osobowe: 8+1 (wychowawca-sternik) lub 6+2 (sternik + wy-

chowawca) 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

TRANSPORT
Własny, istnieje możliwość wykupienia transportu w obie strony (w jed-
ną stronę 120 zł/os.)

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie przygotowywane przez członków załogi pod kie-
runkiem sternika
Diety są dodatkowo płatne, w celu ich przygotowania konieczny jest 
wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Dieta bezglutenowa - 100 zł/os za 
pobyt. Dieta bezglutenowa (wyłącznie na obozie żeglarskim- jedna łód-
ka) realizowana jest pod patronatem Polskiego Stowarzyszenie Osób z 
Celiakia i na Diecie Bezglutenowej www.celiakia.pl. 

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl) 
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.

pl) – dodatkowo płatny 30 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 

2,85 % kosztów imprezy. Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wy-
łącznie do terminu wpłaty 1. raty 

W
IELKIE JEZIORA M

AZURSKIE
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HAMAK ŻEGLARSKI
HAMAK ŻEGLARSKI +
HAMAK ŻEGLARSKI bezglutenowy
4-8 SP oraz LO
27.06-10.07.2020 (14 dni)

OBOZY Z OPCJĄ  
DIETY BEZGLUTENOWEJ  
REKOMENDOWANE PRZEZ

DLACZEGO Z NAMI?
• Bardzo komfortowe, bezpieczne jachty
• Doświadczona kadra instruktorska
• Możliwość uzyskania patentu żeglarza jachtowego oraz patentu ster-

nika motorowodnego

WPROWADZENIE
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 porta-
mi, wieczory przy ognisku z szantami i gitarą oraz używanie silnika tylko 
w sytuacjach awaryjnych były na porządku dziennym.
Nasz rejs uczy: samodzielności, podejmowania decyzji, dyscypliny i 
odpowiedzialności oraz sztuki gotowania i sprzątania.

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 bez-

piecznego 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 base-
nów 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, lo-
cja, ratownictwo, teoria manewrowania, meteorologia, praktyka, prace 
bosmańskie, manewrowanie. Program ma charakter wstępny i może 
być modyfikowany w zależności od pogody, może być również dosto-
sowywany 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

• Nie jest realizowany na łódce na diecie bezglutenowej

KURS NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO
• Program (wg wytycznych Polskiego Związku Motorowodnego i Nar-

ciarstwa Wodnego na stopień sternika motorowodnego): zagadnienia 
ogólne, przepisy dotyczące uprawiania sportów wodnych, budowa 
jachtów motorowych, wiadomości o silnikach, praca linami, pod-
stawowe 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

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2599 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2699 zł
cena podstawowa  – 2799 zł
CENY bezglutenowy
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2699 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2799 zł
cena podstawowa  – 2899 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Transport – dodatkowo płatny 120 zł/os w jedna stronę
• Dieta bezglutenowa – 100 zł/os
• Opłata za kursy na patent żeglarza jachtowego lub sternika motoro-

wodnego – dodatkowo płatny 150 zł/os
• Opłaty portowe tj. prysznic, prąd – dodatkowo płatny ok 80 zł/os

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 obo-
wiązkowa.



21

CENTRUM
 SPORTU NAD M

ORZEM
 – PÓŁW

YSEP HELSKI

CENTRUM SPORTU 
NAD MORZEM – PÓŁWYSEP HELSKI
OD 2018 ROKU

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

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 pla-
żach, a także odwiedzić miejsca takie jak zabytkowa Chata Rybacka, La-
tarnia Morska oraz Skansen Fortyfikacji II Rzeczypospolitej Polskiej.  W 

towarzystwie szumu morskich fal zaledwie w 1,5 godziny przewiezie-
my Cię statkami białej floty z Gdyni do Jastarni.  

INFRASTRUKTURA
• 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, wy-

posażone w  pufy i rzutnik

• Internet (Wi-Fi) na terenie obozu
• Dodatkowo na terenie kempingu: bar z przekąskami, sklepy sportowe, 

sklepik spożywczy, kort tenisowy

ZAKWATEROWANIE
Nowe 6-osobowe kontenery mieszkalne (z łóżkami piętrowymi) wypo-
sażone w instalację elektryczną, lodówkę oraz czajnik zlokalizowane w 
ogrodzonym miasteczku obozowym na kempingu Molo Surf SPOT Ja-
starnia (www.molosurf.com/page/31-molosurf-spot-jastarnia.html) w 
bazie szkoleniowej Kite Park (www.kitepark.pl). Sanitariaty kempingowe 
znajdują się obok obozu.

WYŻYWIENIE
W restauracji znajdującej się na terenie kempingu uczestnikom obozu 
podawane są trzy posiłki dziennie. Smaczne, zdrowe, różnorodne śnia-
dania 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 wcze-
śniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierwsze świadczenie to kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie to śniadanie w dniu wyjazdu + suchy 
prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Jastarnia-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych. 
Wyjazd rano 11.07.2020 / powrót późnym po południem 24.07.2020

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl) 
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.

pl) – dodatkowo płatny 30 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 

2,85 % kosztów imprezy. Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wy-
łącznie do terminu wpłaty 1. raty 
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HAMAK 
WINDSURFINGOWY
3-6 SP oraz 7-8 SP i LO
11.07-24.07.2020 (14 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• Profesjonalni i doświadczeni instruktorzy
• Najwyższej jakości sprzęt windsurfingowy
• Nowoczesne metody szkoleniowe windsurfingu oparte na ponad 

15-letnim doświadczeniu w szkoleniu 
• Rejs statkiem do Gdyni i Sopotu

PROGRAM
Szkolenie windsurfingowe:
• 28h zajęć na wodzie w grupach 6-7 osobowych
• Przeszkoleni i doświadczeni instruktorzy
• Szkolenie teoretyczne w zakresie przygotowania sprzętu, zasad bez-

pieczeństwa, oceny warunków wiatrowych, zasad prawa drogi i za-
chowania na wodzie

• 6h na hali Carver Wave na kempingu – nauka jazdy na carverach czyli 
deskach zaprojektowanych przez amerykańskich surferów, umożliwia-
jących “surfowanie” po betonowej fali bez potrzeby odpychania się

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

• Sprzęt dostosowany do wieku i umiejętności uczestników, zabezpie-
czenie 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

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

ZAJĘCIA WYJAZDOWE
Wycieczka do Trójmiasta: rejs statkiem do Gdyni, zwiedzanie  statku 
„Dar Pomorza”, wizyta na Molo w Sopocie – dodatkowo płatna 80 zł/os

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Teleturniej
• Hamak Kiermasz Sportowy

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 3199 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 3299 zł
cena podstawowa  – 3399 zł

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

CENA NIE ZAWIERA
• Wycieczka do Trójmiasta – dodatkowo płatna 80 zł/os
• Diety – dodatkowo płatne od 100 zł/os

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

ubezpieczenie sprzętu od uszkodzenia
• Uczestnik powinien zabrać: buty do windsurfingu, własny śpiwór, po-

duszkę, prześcieradło, kalosze

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Windsurfingowa 
• Pływacka
• Ogniskowa
• Siatkarska
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Jastarni skierowana jest zarówno do dzieci jak i mło-
dzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zainteresowania obo-
zowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część dziecięca i 
młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obowiązywać bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.
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HAMAK 
KITESURFINGOWY
6-8 SP oraz LO
11.07-24.07.2020 (14 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• Profesjonalni i doświadczeni instruktorzy
• Najwyższej jakości sprzęt kitesurfingowy
• Nowoczesne metody szkoleniowe kitesurfingu oparte na ponad 

15-letnim doświadczeniu w szkoleniu 
• Spotkanie z Victorem Borsukiem –  6-krotnym Mistrzem Polski w 

Kitesurfingu
• Rejs statkiem do Gdyni i Sopotu

PROGRAM
Szkolenie kitesurfingowe 
• 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, umożliwia-
jących “surfowanie” po betonowej fali bez potrzeby odpychania się

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

• Sprzęt dostosowany do wieku i umiejętności uczestników, zabezpie-
czenie 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

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

ZAJĘCIA WYJAZDOWE
Wycieczka do Trójmiasta: rejs statkiem do Gdyni, zwiedzanie  statku 
„Dar Pomorza”, wizyta na Molo w Sopocie – dodatkowo płatna 80 zł/os

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Teleturniej
• Hamak Kiermasz Sportowy

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 3799 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 3899 zł
cena podstawowa  – 3999 zł

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

CENA NIE ZAWIERA
• Wycieczka do Trójmiasta – dodatkowo płatna 80 zł/os
• Diety – dodatkowo płatne od 100 zł/os

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

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Pływacka
• Ogniskowa
• Siatkarska
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Jastarni skierowana jest zarówno do dzieci jak i mło-
dzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zainteresowania obo-
zowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część dziecięca i 
młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obowiązywać bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.
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HAMAK 
SURF & SKATE
3-6 SP oraz 7-8 SP i LO
11.07-24.07.2020 (14 dni)

DDLACZEGO Z NAMI?
• Profesjonalni i doświadczeni instruktorzy
• Najwyższej jakości sprzęt surfingowy
• Nowoczesne metody szkoleniowe surfingu oparte na ponad 15-letnim 

doświadczeniu w szkoleniu 
• Rejs statkiem do Gdyni i Sopotu

PROGRAM
Czy surfingu można się nauczyć na Morzu Bałtyckim? Odpowiedź brzmi: 
TAK. Jednak nie wszystkie dni pozwolą na efektywna naukę tego sportu 
ze względu na nieodpowiednie warunki pogodowe. Jako jedyni w Polsce 
zapewniamy jednak progres również i w takie dni, dzięki naszej zada-
szonej „suchej fali”, na której trenuje się surfingowe techniki jeżdżąc 
na deskorolkach typu surf skate. Nie marnuj więc czasu i surfuj z nami!

Szkolenie surfingowe:
• 28h zajęć na wodzie w grupach 6-7 osobowych
• Przeszkoleni i doświadczeni instruktorzy
• Szkolenie teoretyczne w zakresie przygotowania sprzętu, zasad bez-

pieczeństwa, oceny warunków wiatrowych, zasad prawa drogi i za-
chowania na wodzie

• 6h na hali Carver Wave na kempingu – nauka jazdy na carverach czyli 
deskach zaprojektowanych przez amerykańskich surferów, umożliwia-
jących “surfowanie” po betonowej fali bez potrzeby odpychania się

• Zajęcia alternatywne w razie braku odpowiedniej pogody: wakeboar-
ding, balance board, kiterooming, slack line, trampolina czy longbo-
ard, zabawy za motorówką (kółko, kanapa), zabawy na falach (body 
boarding, skim boarding, SUP)

• Sprzęt dostosowany do wieku i umiejętności uczestników, zabezpie-
czenie zajęć na wodzie, pianka, kamizelka asekuracyjna

• Program dostosowany do umiejętności kursantów oraz warunków 
pogodowych

• Wieczorne pokazy filmów o sportach wodnych, video coaching

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

ZAJĘCIA WYJAZDOWE
Wycieczka do Trójmiasta: rejs statkiem do Gdyni, zwiedzanie  statku 
„Dar Pomorza”, wizyta na Molo w Sopocie – dodatkowo płatna 80 zł/os

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Teleturniej
• Hamak Kiermasz Sportowy

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 3199 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 3299 zł
cena podstawowa  – 3399 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Wycieczka do Trójmiasta – dodatkowo płatna 80 zł/os
• Diety – dodatkowo płatne od 100 zł/os

UWAGA
• Hamak-tur zabezpiecza: piankę, kamizelkę asekuracyjną, ubezpiecze-

nie sprzętu od uszkodzenia
• Uczestnik powinien zabrać: buty do surfingu, własny śpiwór, podusz-

kę, prześcieradło, kalosze

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Pływacka
• Ogniskowa
• Siatkarska
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Jastarni skierowana jest zarówno do dzieci jak i mło-
dzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zainteresowania obo-
zowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część dziecięca i 
młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obowiązywać bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.
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CENTRUM SPORTU 
W GÓRACH – NOWY GIERAŁTÓW
OD 2015 ROKU

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

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „Pokoje w Górach u Wanata” w Nowym Gierałtowie (www.
pokojewgorach.com). Pokoje 2,3,4,5 i 6-osobowe z pełnym węzłem sa-
nitarnym 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 uczest-
ników dostępna jest bez ograniczeń woda lub herbata. Kuchnia została 
odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać posiłki z uwzględ-
nieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo płatne, w celu ich 
przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Dieta 
bezglutenowa realizowana jest pod patronatem Polskiego Stowarzysze-
nie Osób z Celiakia i na Diecie Bezglutenowej www.celiakia.pl. Dietetyk 
na miejscu. Pierwsze świadczenie to obiad w dniu przyjazdu, ostatnie 
świadczenie to obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Własny, istnieje możliwość wykupienia transportu – 200 zł/os
Wyjazd wcześnie rano / powrót wieczorem.

W terminie 18.07-25.07 transport Własny, istnieje możliwość wykupie-
nia transportu – 200 zł/os.
W terminie 25.07-07.08 transport w cenie.

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl) 
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.

pl) – dodatkowo płatny 30 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 

2,85 % kosztów imprezy. Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wy-
łącznie do terminu wpłaty 1. raty 
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HAMAK JEŹDZIECKI
4-8 SP oraz LO
18.07-25.07.2020 (8 dni)

OBÓZ Z OPCJĄ  
DIETY BEZGLUTENOWEJ  
REKOMENDOWANE PRZEZ

DLACZEGO Z NAMI?
• Profesjonalna stadnina z krytą ujeżdżalnią
• Profesjonalne szkolenie z najlepszymi instruktorami

DLA KOGO?
• Obóz dla średniozaawansowanych i zaawansowanych młodych jeźdź-

ców
• Uczestnicy obozu jeździeckiego powinni umieć: poruszać się swo-

bodnie w kłusie, w kłusie na drągach, zrobić prawidłowy półsiad

PROGRAM
Nauka lub doskonalenie jazdy konnej pod opieką profesjonalnych in-
struktorów w Ośrodku Jeździeckim „Furmanka” (www.koniefurmanka.pl)

Przykładowy harmonogram dnia
• 7.30 Karmienie koni (dla chętnych) 
• 8.30 Śniadanie 
• 9.30-13.00 Zajęcia w Stajni:
   - 9.30-10.00 Siodłanie koni 
   - I grupa  10.00-11.00 Jazda
   - II grupa  11.00-12.00 Jazda
   - III grupa  12.00-13.00 Jazda
Grupy niejeżdżące w tym czasie wykonują prace stajenne: wyprowadzają 
konie na wybieg, uzupełniają wodę na wybiegach, sprzątają boksy, staj-
nię lub mają zajęcia sportowe

• 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
   - III grupa 17.00-18.00 Jazda
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 

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

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

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2099 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2199 zł
cena podstawowa  – 2299 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - bezglutenowa 140 zł/os
• Transport - 200 zł/os

UWAGA
• Kaski obowiązkowe, wskazany żółw jeździecki

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Siatkarska
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki - daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.
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HAMAK KULINARNY
4-8 SP oraz  LO
18.07-25.07.2020 (8 dni)

OBÓZ WYŁĄCZNIE  
Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ  
REKOMENDOWANĄ PRZEZ

DLACZEGO Z NAMI?
• Najlepsza wakacyjna przygoda kulinarna
• Dietetyk na miejscu

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.  

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

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

PROGRAM DODATKOWY
• Gry i zabawy, gry zespołowe, zabawy integracyjne: intercross, wirują-

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

• Wycieczki piesze w góry
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie nad zalewem w Stroniu 

Śląskim

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
• Hamak Igrzyska
• Hamak Baloniada
• Hamak Dzień
• Hamak Flagi
• Hamak Spion
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Hamak Kino Letnie
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek 
• Dyskoteki

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 1749 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 1849 zł
cena podstawowa  – 1949 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie bezglutenowe
• Ubezpieczenie
• Program
• Materiały na zajęcia kulinarne
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Transport - 200 zł/os

UWAGA
• Wszystkich uczestników obowiązuje ścisła dieta bezglutenowa

CENTRUM
 SPORTU W
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HAMAK SUPER FUN
2-4 SP i 5-8 SP oraz LO
18.07-25.07.2020 (8 dni)

OBÓZ Z OPCJĄ  
DIETY BEZGLUTENOWEJ  
REKOMENDOWANE PRZEZ

DLACZEGO Z NAMI?
Poznasz smak rywalizacji w grach zespołowych, zasmakujesz nowych 
gier i zabaw ruchowych, sprawdzisz się na strzelnicy, zdrowo wypocz-
niesz, a wszystko to w przepięknej scenerii gór.

PROGRAM
• Intercross - gra polegającą na umieszczeniu piłki w bramce przeciw-

nika za pomocą specjalnej trójkątnej rakiety
• Gry i zabawy - mini rugby, kwadrant, frisbee, ringo, piłka nożna, siat-

kówka,
• Archery tag - bitwy łuczników! – niezwykle atrakcyjna i w pełni bez-

pieczna rywalizacja, znana również jako paintball łuczniczy
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Wycieczki piesze w góry
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie nad zalewem w Stroniu 

Śląskim

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
• Hamak Igrzyska
• Hamak Baloniada
• Hamak Dzień
• Hamak Flagi
• Hamak Spion
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Hamak Kino Letnie
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek 
• Dyskoteki

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 1599 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 1699 zł
cena podstawowa  – 1799 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - bezglutenowa 140 zł/os
• Transport - 200 zł/os

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki - daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno do dzieci 
jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zaintereso-
wania obozowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część 
dziecięca i młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obo-
wiązywać będzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą 
miały zajęcia wieczorne.
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HAMAK MÓJ PIERWSZY OBÓZ
1-3 SP
18.07-25.07.2020 (8 dni)

OBÓZ Z OPCJĄ  
DIETY BEZGLUTENOWEJ  
REKOMENDOWANE PRZEZ

DLACZEGO Z NAMI?
• Profesjonalna i doświadczona kadra wychowawcza oraz instruktorska
• Zajęcia dostosowane do możliwości i zainteresowań naszych mło-

dych uczestników
• Nasza baza to miejsce stworzone wyłącznie z myślą o dzieciach i 

młodzieży
• Pakiet bezpieczeństwo: bezpieczny transport, bezpieczny obiekt, bez-

pieczny program, bezpieczna firma

PROGRAM
• 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
• Wycieczki piesze w góry
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy nad zalewem 

w Stroniu Śląskim

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

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 1699 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 1799 zł
cena podstawowa  – 1899 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - bezglutenowa 140 zł/os
• Transport - 200 zł/os

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki - daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno do dzieci 
jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zaintereso-
wania obozowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część 
dziecięca i młodzieżowa. 
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HAMAK KONNY
4-8 SP oraz LO
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• 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

PROGRAM
• Nauka lub doskonalenie jazdy konnej pod opieką profesjonalnych in-
struktorów 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 robie-
nia bezpiecznych węzłów (uwiązy)

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie 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
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2699 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2799 zł
cena podstawowa  – 2899 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport

• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne

UWAGA
• Kaski obowiązkowe, wskazany żółw jeździecki

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Siatkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki - daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno do dzieci 
jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zaintereso-
wania obozowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część 
dziecięca i młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obo-
wiązywać będzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą 
miały zajęcia wieczorne.
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HAMAK ART
WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ
4-8 SP oraz LO
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
To obóz dla tych, którzy mają prawdziwą pasję twórczą. Dla tych, którzy 
wytrwają w zmaganiu się z kreską, tworząc kształt i formę. Dla tych, dla 
których poszukiwanie koloru w obrazie jest emocją godną odkrywcy. 
Wychowanie przez sztukę uczy odnajdywania piękna i wytrwałości w 
walce z własnymi ograniczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokony-
waniu 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 Malar-
stwa 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 Wojewo-
dy Mazowieckiego. W 2015 roku brała udział w dwóch wystawach indy-
widualnych 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 (www.magdaraczko.com). 
Credo artystyczne “Wznieść się ponad siebie samego, to pokonać swoje 
przywiązanie do logiki, rozumu, geometrii, to pokonać swoją biologicz-
ność, swoją pierwotność. Pokonać to nie znaczy wyrzec się, to zrozu-
mieć odwieczne i niezbędne współistnienie, harmonię tych dwóch natur 
istniejących w każdym człowieku. Nie można rozdzielać świata nauki i 
wiary, rozumu i intuicji. W tej równowadze znajduję ufność, prawdę i 
miłość, moją strefę wrażliwości malarskiej.” ~ MR

PROGRAM
„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 podo-
braziu 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 sztalu-
gach malarskich

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

zaciszu pracowni malarskiej 

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie 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
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2399 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2499 zł
cena podstawowa  – 2599 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Materiały na zajęcia Art
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne
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HAMAK ART-KONNY
4-8 SP oraz LO
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
To obóz dla tych, którzy mają prawdziwą pasję twórczą. Dla tych, którzy 
wytrwają w zmaganiu się z kreską, tworząc kształt i formę. Dla tych, dla 
których poszukiwanie koloru w obrazie jest emocją godną odkrywcy. 
Wychowanie przez sztukę uczy odnajdywania piękna i wytrwałości w 
walce z własnymi ograniczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokony-
waniu 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 Malar-
stwa 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 Wojewo-
dy Mazowieckiego. W 2015 roku brała udział w dwóch wystawach indy-
widualnych 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 (www.magdaraczko.com). 
Credo artystyczne “Wznieść się ponad siebie samego, to pokonać swoje 
przywiązanie do logiki, rozumu, geometrii, to pokonać swoją biologicz-
ność, swoją pierwotność. Pokonać to nie znaczy wyrzec się, to zrozu-
mieć odwieczne i niezbędne współistnienie, harmonię tych dwóch natur 
istniejących w każdym człowieku. Nie można rozdzielać świata nauki i 
wiary, rozumu i intuicji. W tej równowadze znajduję ufność, prawdę i 
miłość, moją strefę wrażliwości malarskiej.” ~ MR

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

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 podo-
braziu 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 sztalu-
gach malarskich

• Nauka interpretacji obrazu
• Nauka przedstawienia piękna w prostej formie literackiej
• Nauka obserwacji i analizy pejzażu

• Szkice i obrazy będą powstawały w malowniczym plenerze gór i w 
zaciszu pracowni malarskiej 

KONIE
• Nauka lub doskonalenie jazdy konnej pod opieką profesjonalnych in-

struktorów 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 robie-
nia bezpiecznych węzłów (uwiązy)

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie 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
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2799 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2899 zł
cena podstawowa  – 2999 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Materiały na zajęcia Art
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne

UWAGA
• Kaski obowiązkowe, wskazany żółw jeździecki
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HAMAK MULTI FUN
4-8 SP oraz 1 LO
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• Poznasz smak rywalizacji w grach zespołowych, zasmakujesz nowych 

gier i zabaw ruchowych, sprawdzisz się na strzelnicy, zdrowo wypocz-
niesz, a wszystko to w przepięknej scenerii gór.

PROGRAM
• Intercross - gra polegającą na umieszczeniu piłki w bramce przeciw-

nika za pomocą specjalnej trójkątnej rakiety
• Gry i zabawy - mini rugby, kwadrant, frisbee, ringo, piłka nożna, siat-

kówka,
• Archery tag - bitwy łuczników! – niezwykle atrakcyjna i w pełni bez-

pieczna rywalizacja, znana również jako paintball łuczniczy
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Wycieczki piesze w góry
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie nad zalewem w Stroniu 

Śląskim

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE
• 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 (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2299 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2399 zł
cena podstawowa  – 2499 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki - daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno do dzieci 
jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zaintereso-
wania obozowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część 
dziecięca i młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obo-
wiązywać będzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą 
miały zajęcia wieczorne.
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HAMAK ART MULTI FUN
4-8 SP oraz 1 LO
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
To obóz dla tych, którzy mają prawdziwą pasję twórczą. Dla tych, którzy 
wytrwają w zmaganiu się z kreską, tworząc kształt i formę. Dla tych, dla 
których poszukiwanie koloru w obrazie jest emocją godną odkrywcy. 
Wychowanie przez sztukę uczy odnajdywania piękna i wytrwałości w 
walce z własnymi ograniczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokony-
waniu 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 Malar-
stwa 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 Wojewo-
dy Mazowieckiego. W 2015 roku brała udział w dwóch wystawach indy-
widualnych 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 (www.magdaraczko.com). 
Credo artystyczne “Wznieść się ponad siebie samego, to pokonać swoje 
przywiązanie do logiki, rozumu, geometrii, to pokonać swoją biologicz-
ność, swoją pierwotność. Pokonać to nie znaczy wyrzec się, to zrozu-
mieć odwieczne i niezbędne współistnienie, harmonię tych dwóch natur 
istniejących w każdym człowieku. Nie można rozdzielać świata nauki i 
wiary, rozumu i intuicji. W tej równowadze znajduję ufność, prawdę i 
miłość, moją strefę wrażliwości malarskiej.” ~ MR
DLACZEGO Z NAMI – MULTI FUN?
• Poznasz smak rywalizacji w grach zespołowych, zasmakujesz nowych 

gier i zabaw ruchowych, sprawdzisz się na strzelnicy, zdrowo wypocz-
niesz, a wszystko to w przepięknej scenerii gór.

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 podo-
braziu malarskim, techniki mieszane

• Nauka i poznanie całego procesu twórczego od koncepcji artystycz-
nej 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 
MULTI FUN
• Intercross - gra polegającą na umieszczeniu piłki w bramce przeciw-

nika za pomocą specjalnej trójkątnej rakiety
• Gry i zabawy - mini rugby, kwadrant, frisbee, ringo, piłka nożna, siat-

kówka,

• Archery tag - bitwy łuczników! – niezwykle atrakcyjna i w pełni bez-
pieczna rywalizacja, znana również jako paintball łuczniczy

• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Wycieczki piesze w góry
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie nad zalewem w Stroniu 

Śląskim

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
• 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 (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2399 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2499 zł
cena podstawowa  – 2599 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Materiały na zajęcia Art
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki - daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.
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HAMAK KULINARNY
4-8 SP oraz LO
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• Najlepsza wakacyjna przygoda kulinarna

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.  

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

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

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Wycieczki piesze w góry
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie nad zalewem w Stroniu 

Śląskim

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
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2399 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2499 zł
cena podstawowa  – 2599 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Materiały na zajęcia kulinarne
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki - daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno do dzieci 
jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zaintereso-
wania obozowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część 
dziecięca i młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obo-
wiązywać będzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą 
miały zajęcia wieczorne.
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HAMAK ART KULINARNY
4-8 SP oraz 1 LO
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
To obóz dla tych, którzy mają prawdziwą pasję twórczą. Dla tych, którzy 
wytrwają w zmaganiu się z kreską, tworząc kształt i formę. Dla tych, dla 
których poszukiwanie koloru w obrazie jest emocją godną odkrywcy. 
Wychowanie przez sztukę uczy odnajdywania piękna i wytrwałości w 
walce z własnymi ograniczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokony-
waniu 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 Malar-
stwa 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 Wojewo-
dy Mazowieckiego. W 2015 roku brała udział w dwóch wystawach indy-
widualnych 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 (www.magdaraczko.com). 
Credo artystyczne “Wznieść się ponad siebie samego, to pokonać swoje 
przywiązanie do logiki, rozumu, geometrii, to pokonać swoją biologicz-
ność, swoją pierwotność. Pokonać to nie znaczy wyrzec się, to zrozu-
mieć odwieczne i niezbędne współistnienie, harmonię tych dwóch natur 
istniejących w każdym człowieku. Nie można rozdzielać świata nauki i 
wiary, rozumu i intuicji. W tej równowadze znajduję ufność, prawdę i 
miłość, moją strefę wrażliwości malarskiej.” ~ MR

DLACZEGO Z NAMI - KULINARNY?
• Najlepsza wakacyjna przygoda kulinarna

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.  

PROGRAM 
HAMAK ART  
„Na tropie wielkiej sztuk”: poznanie wybranych artystów i zagadnień z 
dziejów historii sztuki, prace malarskie w stylach z wybranych epok, fil-
my 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 podo-
braziu malarskim, techniki mieszane

• Nauka i poznanie całego procesu twórczego od koncepcji artystycz-
nej 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 

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 Hamakowy Mistrz Kuchni 

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Wycieczki piesze w góry
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie nad zalewem w Stroniu 

Śląskim

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
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2499 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2599 zł
cena podstawowa  – 2699 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Materiały na zajęcia Art i Kulinarny
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne
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HAMAK FOTOGRAFICZNY
6-8 SP oraz LO
26.07-07.08.2020 (13 dni)

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. Na zajęciach uczestnicy zapoznają się 
zarówno z parametrami decydującymi o poprawnym naświetleniu zdję-
cia, 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 prowadzi Jerzy Żebrowski (www.jerzeb.pl) „…moje podejście 
do fotografii - dalej poszukuję światełka i myślę o kadrze tak jak bym 
miał założony film, i nie jest to „stare” ograniczenie, a raczej twórcze 
działanie…”

PROGRAM 
• Posługiwania się sprzętem fotograficznym – poznanie budowy i funk-

cji aparatu
• Wybrane wiadomości z zakresu teorii fotografii, podstaw optyki
• Zasady kompozycji kadru zdjęciowego
• Poznanie różnych dziedzin fotografii, m.in.: portret, fotografia studyj-

na, fotografia plenerowa, zdjęcia makro, reportaż, moda, fotografia 
produktowa       

• Fotografia klasyczna (ciemnia- wiadomości , ciekawostki- jak to było 
kiedyś)

• Ciemnia cyfrowa obróbka zdjęć w- Photoshop i Lightroom
• Dobór odpowiednich środków w celu uzyskania różnych efektów ar-

tystycznych

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie 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
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2399 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2499 zł
cena podstawowa  – 2599 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne

UWAGA
• Każdy uczestnik musi posiadać własny cyfrowy aparat fotograficzny z 

możliwością manualnego ustawiania parametrów pracy

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki - daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno do dzieci 
jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zaintereso-
wania obozowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część 
dziecięca i młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obo-
wiązywać będzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą 
miały zajęcia wieczorne.
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HAMAK ART FOTOGRAFICZNY
6-8 SP oraz LO
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
To obóz dla tych, którzy mają prawdziwą pasję twórczą. Dla tych, którzy 
wytrwają w zmaganiu się z kreską, tworząc kształt i formę. Dla tych, dla 
których poszukiwanie koloru w obrazie jest emocją godną odkrywcy. 
Wychowanie przez sztukę uczy odnajdywania piękna i wytrwałości w 
walce z własnymi ograniczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokony-
waniu 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 Malar-
stwa 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 Wojewo-
dy Mazowieckiego. W 2015 roku brała udział w dwóch wystawach indy-
widualnych 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 (www.magdaraczko.com). 
Credo artystyczne “Wznieść się ponad siebie samego, to pokonać swoje 
przywiązanie do logiki, rozumu, geometrii, to pokonać swoją biologicz-
ność, swoją pierwotność. Pokonać to nie znaczy wyrzec się, to zrozu-
mieć odwieczne i niezbędne współistnienie, harmonię tych dwóch natur 
istniejących w każdym człowieku. Nie można rozdzielać świata nauki i 
wiary, rozumu i intuicji. W tej równowadze znajduję ufność, prawdę i 
miłość, moją strefę wrażliwości malarskiej.” ~ MR

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. Na zajęciach uczestnicy zapoznają się 
zarówno z parametrami decydującymi o poprawnym naświetleniu zdję-
cia, 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 prowadzi Jerzy Żebrowski (www.jerzeb.pl) „…moje podejście 
do fotografii - dalej poszukuję światełka i myślę o kadrze tak jak bym 
miał założony film, i nie jest to „stare” ograniczenie, a raczej twórcze 
działanie…”

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 podo-
braziu 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 sztalu-
gach 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 

HAMAK FOTOGRAFICZNY
• Posługiwania się sprzętem fotograficznym – poznanie budowy i funk-

cji aparatu
• Wybrane wiadomości z zakresu teorii fotografii, podstaw optyki
• Zasady kompozycji kadru zdjęciowego
• Poznanie różnych dziedzin fotografii, m.in.: portret, fotografia studyj-

na, fotografia plenerowa, zdjęcia makro, reportaż, moda, fotografia 
produktowa       

• Fotografia klasyczna (ciemnia- wiadomości , ciekawostki- jak to było 
kiedyś)

• Ciemnia cyfrowa obróbka zdjęć w- Photoshop i Lightroom
• Dobór odpowiednich środków w celu uzyskania różnych efektów ar-

tystycznych

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie 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
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2499 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2599 zł
cena podstawowa  – 2699 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Materiały na zajęcia Art
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne

UWAGA
• Każdy uczestnik musi posiadać własny cyfrowy aparat fotograficzny z 

możliwością manualnego ustawiania parametrów pracy
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HAMAK IGIEŁKA
WARSZTATY KRAWIECKIE
2-6 SP
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• Wakacyjna przygoda z maszyną do szycia 
• Uczestnicy szyją ubrania dla siebie 

WPROWADZENIE
Zajęcia prowadzi Iwona Warowna „…Szyję od zawsze:) Jako mała 
dziewczynka szyłam ubranka dla lalek, przy pomocy doświadczonej i 
wykwalifikowanej, krawcowej-mamy. Po jakimś czasie, przesiadywania 
obok mamy i maszyny, zaczęłam tworzyć samodzielne projekty. W koń-
cu, zakupiłam maszynę i overlock. Ukończyłam czeladniczą szkołę kra-
wiecką prowadzoną przez Panią Elżbietę Czajkowską:) no i otrzymałam 
świadectwo MEN. No to co i dlaczego nie - stworzyłam swoją pierwszą 
malutką kolekcję, którą wystawiłam (wtedy) w butiku dla młodych pro-
jektantów, na ulicy Brackiej TFH Koncept w Warszawie - i było WOW!:) 
wszystko sprzedałam i poprosili o więcej:). Wybrałam się na Projek-
towanie do Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania 
Ubioru w Warszawie, tam poznałam wspaniałych, szalonych twórców, 
z którymi przyjaźnię się do dzisiaj. Otworzyłam kawiarnię Malu Cafe, a 
w niej mój mały sklepik-kawiarniany, gdzie moje projekty można było 
nabywać na co dzień pod marką Malu. Od 2014 roku prowadzę warsztaty 
krawieckie z dziećmi i dorosłymi. Cieszę się tym każdego dnia, ciągle 
tworzę i kreuję, raz ciuszki dla dzieci innym razem unikatowe t-shirt’y, 
kolejnym, kolekcję nietuzinkowych spódnic czy indywidualne projekty 
do biura itd.:) moje życie od zawsze toczy się wokół twórczego krawiec-
twa. Uwielbiam projektować, szyć, przeszywać, przerabiać, dawać nowe 
życie starym ciuchom.”

PROGRAM 
• Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu użytkowania maszyn kra-

wieckich, overlocka, wykroju z szablonu
• Samodzielne przygotowanie wykrojów w oparciu o zasady konstrukcji 

oraz zasady modelowania odzieży
• Nauka wykorzystania materiałów oraz odpowiedniego stosowania 

technik-rozwiązań krawieckich
• Nauka procesu planowania, projektowania oraz całkowitego wykona-

nia projektu krawieckiego
• Projekty do realizacji - worko-plecak, nerka-saszetka biodrowa, 

t-shirt, sukienka, shorty lub spódniczka, torebkla, kosmetyczka lub 
przytulanka

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Wycieczki piesze w góry
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie nad zalewem w Stroniu 

Śląskim

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
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2399 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2499 zł
cena podstawowa  – 2599 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Materiały na zajęcia Hamak Igiełka
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki - daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Nowym Gierałtowie skierowana jest zarówno do dzieci 
jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zaintereso-
wania obozowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część 
dziecięca i młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obo-
wiązywać będzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą 
miały zajęcia wieczorne.
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HAMAK ART IGIEŁKA
4-6 SP
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
To obóz dla tych, którzy mają prawdziwą pasję twórczą. Dla tych, którzy 
wytrwają w zmaganiu się z kreską, tworząc kształt i formę. Dla tych, dla 
których poszukiwanie koloru w obrazie jest emocją godną odkrywcy. 
Wychowanie przez sztukę uczy odnajdywania piękna i wytrwałości w 
walce z własnymi ograniczeniami w dążeniu do doskonałości. Pokony-
waniu 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 Malar-
stwa 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 Wojewo-
dy Mazowieckiego. W 2015 roku brała udział w dwóch wystawach indy-
widualnych 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 (www.magdaraczko.com). 
Credo artystyczne “Wznieść się ponad siebie samego, to pokonać swoje 
przywiązanie do logiki, rozumu, geometrii, to pokonać swoją biologicz-
ność, swoją pierwotność. Pokonać to nie znaczy wyrzec się, to zrozu-
mieć odwieczne i niezbędne współistnienie, harmonię tych dwóch natur 

istniejących w każdym człowieku. Nie można rozdzielać świata nauki i 
wiary, rozumu i intuicji. W tej równowadze znajduję ufność, prawdę i 
miłość, moją strefę wrażliwości malarskiej.” ~ MR

DLACZEGO Z NAMI?
• Wakacyjna przygoda z maszyną do szycia 
• Uczestnicy szyją ubrania dla siebie 

WPROWADZENIE
Zajęcia prowadzi Iwona Warowna „…Szyję od zawsze:) Jako mała 
dziewczynka szyłam ubranka dla lalek, przy pomocy doświadczonej i 
wykwalifikowanej, krawcowej-mamy. Po jakimś czasie, przesiadywania 
obok mamy i maszyny, zaczęłam tworzyć samodzielne projekty. W koń-
cu, zakupiłam maszynę i overlock. Ukończyłam czeladniczą szkołę kra-
wiecką prowadzoną przez Panią Elżbietę Czajkowską:) no i otrzymałam 
świadectwo MEN. No to co i dlaczego nie - stworzyłam swoją pierwszą 
malutką kolekcję, którą wystawiłam (wtedy) w butiku dla młodych pro-
jektantów, na ulicy Brackiej TFH Koncept w Warszawie - i było WOW!:) 
wszystko sprzedałam i poprosili o więcej:). Wybrałam się na Projek-
towanie do Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania 
Ubioru w Warszawie, tam poznałam wspaniałych, szalonych twórców, 
z którymi przyjaźnię się do dzisiaj. Otworzyłam kawiarnię Malu Cafe, a 
w niej mój mały sklepik-kawiarniany, gdzie moje projekty można było 
nabywać na co dzień pod marką Malu. Od 2014 roku prowadzę warsztaty 
krawieckie z dziećmi i dorosłymi. Cieszę się tym każdego dnia, ciągle 
tworzę i kreuję, raz ciuszki dla dzieci innym razem unikatowe t-shirt’y, 
kolejnym, kolekcję nietuzinkowych spódnic czy indywidualne projekty 
do biura itd.:) moje życie od zawsze toczy się wokół twórczego krawiec-
twa. Uwielbiam projektować, szyć, przeszywać, przerabiać, dawać nowe 
życie starym ciuchom.”

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 podo-
braziu malarskim, techniki mieszane

• Nauka i poznanie całego procesu twórczego od koncepcji artystycz-
nej 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 

HAMAK IGIEŁKA
• Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu użytkowania maszyn kra-

wieckich, overlocka, wykroju z szablonu
• Samodzielne przygotowanie wykrojów w oparciu o zasady konstrukcji 

oraz zasady modelowania odzieży
• Nauka wykorzystania materiałów oraz odpowiedniego stosowania 

technik-rozwiązań krawieckich
• Nauka procesu planowania, projektowania oraz całkowitego wykona-

nia projektu krawieckiego
• Projekty do realizacji - worko-plecak, nerka-saszetka biodrowa, 

t-shirt, sukienka, shorty lub spódniczka, torebkla, kosmetyczka lub 
przytulanka

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Strzelanie sportowe z karabinków pneumatycznych
• Wycieczki piesze w góry
• Strzelanie z łuków do tarczy
• Kąpiel pod opieką ratownika, plażowanie nad zalewem w Stroniu 

Śląskim

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
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2499 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2599 zł
cena podstawowa  – 2699 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Materiały na zajęcia Hamak Art i Igiełka
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne
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MÓJ PIERWSZY OBÓZ
1-3 SP
26.07-07.08.2020 (13 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• Profesjonalna i doświadczona kadra wychowawcza oraz instruktorska
• Zajęcia dostosowane do możliwości i zainteresowań naszych mło-

dych uczestników
• Nasza baza to miejsce stworzone wyłącznie z myślą o dzieciach i 

młodzieży
• Pakiet bezpieczeństwo: bezpieczny transport, bezpieczny obiekt, bez-

pieczny program, bezpieczna firma

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

w Stroniu Śląskim

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

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2399 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2499 zł
cena podstawowa  – 2599 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety - dodatkowo płatne

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki - daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.

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

CENTRUM
 SPORTU W

 GÓRACH – NOW
Y GIERAŁTÓW
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CENTRUM SPORTU W GÓRACH 
– OLSZTYN NA JURZE
OD 2019 ROKU

MIEJSCE
Olsztyna na Jurze to miejscowość położona w sercu Jury u podnóża 
ruin XIV zamku. Niedalekie sąsiedztwo skałek, lasów i zielonych terenów 
stwarza wyśmienite warunki do uprawiania czynnego wypoczynku.

INFRASTRUKTURA
• Ogromny teren rekreacyjny
• Boisko do piłki siatkowej
• Boisko do badmintona i ringo
• Strzelnica łucznicza
• Teren rekreacyjny do gier i zabaw

• Stołówka
• Świetlica
• Wydzielone miejsce na ognisko
• Strzeżone kąpielisko – Mostów w odległości 6 km
• Bliskie sąsiedztwo skałek oraz jaskiń - Sokole Góry, Zielona Góra, 

a także leżące na szlaku Orlich Gniazd dwuszczytowe wzgórze, Góry 
Towarne z czterema atrakcyjnie speologicznie jaskiniami 

ZAKWATEROWANIE
Jurajski Olsztyn (www.jurajskiolsztyn.pl) położony 250 m od centrum 
Olsztyna z widokiem na Górę Zamkową z malowniczymi ruinami śre-
dniowiecznej warowni. Pokoje 2,3,4,5,6-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym. 

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: śniadania i kolacje 
w formie bufetu szwedzkiego oraz domowe obiady. Potrawy są smaczne, 
zdrowe i różnorodne.  Dodatkowo przed ciszą nocną każdy może na-
jeść 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. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowy-
wać posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety są dodatkowo 
płatne, w celu ich przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z 
Hamak-tur. Dieta bezglutenowa – SP 195 zł/os, LO 260 zł/os za pobyt. 
Dieta bezglutenowa realizowana jest pod patronatem Polskiego Stowa-
rzyszenie Osób z Celiakia i na Diecie Bezglutenowej www.celiakia.pl. 
Dietetyk na miejscu. Pierwsze świadczenie to obiad w dniu przyjazdu, 
ostatnie świadczenie to obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Własny lub Hamak-tur (dodatkowo płatny 190 zł/os)
Autokar lub bus klasy turystycznej na trasie Warszawa-Olsztyn na Jurze-
-Warszawa
Wyjazd rano 26.07.2020 / powrót wczesnym po południem 07.08.2020

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl) 
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.

pl) – dodatkowo płatny 30 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 

2,85 % kosztów imprezy. Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wy-
łącznie do terminu wpłaty 1. raty 
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CENTRUM
 SPORTU W

 GÓRACH – OLSZTYN NA JURZE

HAMAK AKADEMIA PRZYGODY
1-3 SP oraz 4-6 SP
26.07-07.08.2020 (13 dni)

OBÓZ  
Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ  
POD PATRONATEM

DLACZEGO Z NAMI?
• 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!

PROGRAM
• 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 wspinaczko-
wych o stopniach trudności dostosowanych do możliwości uczest-
ników

• Zajęcia wspinaczkowe odbywają się na naturalnych ostańcach i nie 
wymagają od uczestników wcześniejszego przygotowania 

• 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 i wiatrówek

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

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2299 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2399 zł
cena podstawowa  – 2499 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Transportu do i z Olsztyna – dodatkowo płatny 190 zł/os
• Dieta bezglutenowa - 195 zł/os za pobyt

UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, buty do wspi-

naczki skałkowej, latarkę czołówkę, trekkingowe spodnie i bluzę do 
zajęć w terenie, nieprzemakalną kurtkę 

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki - daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Olsztynie skierowana jest zarówno do dzieci jak i mło-
dzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zainteresowania obo-
zowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część dziecięca i 
młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obowiązywać bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.
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HAMAK JURA CAMP
7-8 SP oraz LO
26.07-07.08.2020 (13 dni)

OBÓZ  
Z DIETĄ BEZGLUTENOWĄ  
POD PATRONATEM

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

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

kich 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 
• Pierwsza pomoc: bandażowanie, skaleczenia, krwotoki, oparzenia, 

budowanie noszy i transport rannego
• Zajęcia na strzelnicy: pneumatyczna broń krótka 

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

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2299 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2399 zł
cena podstawowa  – 2499 zł

CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Transportu do i z Olsztyna – dodatkowo płatny 190 zł/os
• Dieta bezglutenowa – SP 195 zł/os za pobyt  oraz LO 260 zł/os za 

pobyt

UWAGA
• Należy zabrać: mały plecak, wygodne buty trekkingowe, buty do wspi-

naczki skałkowej, latarkę czołówkę, trekkingowe spodnie i bluzę do 
zajęć w terenie, nieprzemakalną kurtkę 

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Siatkarska
• Piłkarska
• Ogniskowa
• Łucznicza
• Strzelecka
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki - daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.

GRUPY WIEKOWE
Oferta obozu w Olsztynie skierowana jest zarówno do dzieci jak i mło-
dzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zainteresowania obo-
zowiczów, przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część dziecięca i 
młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych obowiązywać bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.
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TAJEMNICA JURAJSKIEGO ZAMKU
OBÓZ PRZYGODOWY Z FABUŁĄ  

1-6 SP
26.07-07.08.2020 (13 dni)

OBÓZ Z OPCJĄ  
DIETY BEZGLUTENOWEJ

DLACZEGO Z NAMI?
• Czy tajemnicza mapa, zaszyfrowany list, współpraca i wzajemna 

pomoc pozwolą obozowiczom wykonać wszystkie postawione przed 
nimi zadania? Czy uda im się zbudować obozowisko, odkryć tajemni-
czą jaskinię, wspiąć się na jurajskie skały, odnaleźć wskazówki nocą 
w lesie i złamać wszystkie szyfry, żeby odgadnąć niewyjaśnioną od lat 
zagadkę jurajskiego zamku…?

PROGRAM
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, al-

fabet Morse’a

ZAJĘCIA LINOWE
• Wspinaczka-zajęcia teoretyczne i praktyczne, nauka wspinania na 

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

ZAMKI
• Zamek w Olsztynie

SPORT
• 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 kiełbase
• Hamak Kino Letnie

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2399 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2499 zł
cena podstawowa  – 2599 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Transportu do i z Olsztyna – dodatkowo płatny 190 zł/os
• Dieta bezglutenowa - 195 zł/os za pobyt

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

buty do wspinaczki skałkowej, latarkę czołówkę, trekkingowe spodnie 
i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną kurtkę 

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Strzelecka
• Łucznicza
• Ogniskowa
• Siatkarska
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

CENTRUM
 SPORTU W

 GÓRACH – OLSZTYN NA JURZE
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CENTRUM SPORTU 
NAD JEZIORAMI - GARCZYN
OD 2019 ROKU

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

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

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki: pełnowartościo-
we 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 po-
siłki 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.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Garczyn-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych. 
Wyjazd rano 11.08.2020 / powrót po południu 21.08.2020

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl) 
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.

pl) – dodatkowo płatny 30 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 

2,85 % kosztów imprezy. Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wy-
łącznie do terminu wpłaty 1. raty 
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CENTRUM
 SPORTU NAD JEZIORAM

I - GARCZYN

HAMAK 10 PRZYGÓD
1-3 SP i 4-8 SP oraz 1 LO
11.08-21.08.2020 (11 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• Odlotowe, wakacyjne, sportowe przygody pod okiem naszych najlep-

szych instruktorów

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 na ściance wspinaczkowej
• 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

• Przygoda z kajakiem
• Przygoda na sprawnościowym torze przeszkód
• Przygoda z Intercross - gra polegająca na umieszczeniu piłki za po-

mocą specjalnej trójkątnej rakiety w bramce przeciwnika
• Przygoda na strzelnicy - karabinki sportowe kbks

• Przygoda z samoobroną
• Przygoda na torze łuczniczym – strzelanie z łuków do celu 
• Przygody z grami zespołowymi (koszykówka, siatkówka, piłka nożna) 

oraz grami piknikowymi (kwadrant, frisbee, ringo)

ZAJĘCIA DODATKOWE
• Kąpiele pod opieką ratownika, plażowanie

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kalambury
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteka

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2199 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2299 zł
cena podstawowa  – 2399 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety – dodatkowo płatne

UWAGA
• Należy zabrać nieprzemakalną kurtkę

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Żeglarska
• Strzelecka
• Pływacka
• Kajakarska
• Piłkarska
• Koszykarska
• Siatkarska 
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości.

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 bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.
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CENTRUM SPORTU 
W GÓRACH - RYCHWAŁD
OD 2018 ROKU

MIEJSCE
Rychwałd to niewielka miejscowość położona w pobliżu Jeziora Żywiec-
kiego nieopodal Żywca, z którym Rychwałd łączy malownicza trasa z 
pięknym widokiem na szczyty Beskidu Żywieckiego. Należy do najstar-
szych 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. 

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

ZAKWATEROWANIE
Dwór Rychwałd (www.dwor-rychwald.pl) to pięknie odrestaurowany 
dwór w stylu klasycystycznym otoczony rozległym, zabytkowym par-
kiem. Obiekt ogrodzony, położony z dala od ruchliwych ulic i aglome-
racji 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 róż-
norodne. W trakcie dnia dla uczestników dostępna jest bez ograniczeń 
woda. Kuchnia została odpowiednio przystosowana, aby przygotowywać 
posiłki z uwzględnieniem indywidualnych diet. Diety w cenie, w celu ich 
przygotowania konieczny jest wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. Pierw-
sze świadczenie to obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadcze-
nie 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 22.08.2020 / powrót po południu 30.08.2020

UBEZPIECZENIE
• Pakiet podstawowy NNW 5.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl) 
• Pakiet rozszerzony NNW 10.000 zł (www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.

pl) – dodatkowo płatny 30 zł/os
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – dodatkowo płatne 

2,85 % kosztów imprezy. Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wy-
łącznie do terminu wpłaty 1. raty 
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CENTRUM
 SPORTU W

 GÓRACH - RYCHW
AŁD

HAMAK TENISOWY
4-8 SP oraz LO
22.08-30.08.2020 (9 dni)

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

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

opieką profesjonalnego instruktora
• Analiza wideo
• Szkolenie zakończone turniejem

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

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

ZAJĘCIA OGÓLNOOBOZOWE 
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteka

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

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 2299 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2399 zł
cena podstawowa  – 2499 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

UWAGA
• Każdy z uczestników zabiera własną rakietę tenisową 

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Strzelecka
• Łucznicza
• Pływacka
• Tenisowa
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

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 bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.
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HAMAK LUZIK
4-8 SP oraz LO
22.08-30.08.2020 (9 dni)

DLACZEGO Z NAMI?
• 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

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 
• Hamak Igrzyska
• Hamak Games
• Hamak Spion
• Hamak Flagi
• Hamak Kiermasz Sportowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Dyskoteka

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

CENY
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 1999 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 2099 zł
cena podstawowa  – 2199 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

UWAGA
• Należy zabrać swoją książkę

HAMAKOWE ODZNAKI DO ZDOBYCIA
• Strzelecka
• Łucznicza
• Pływacka
• Ogniskowa
Nadawane są chętnym. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestni-
ków, 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 ce-
lów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odzna-
ki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim umacnia poczucie 
własnej wartości

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 bę-
dzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia 
wieczorne.
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MŁODA KADRA
17 +

DLA KOGO?
• Obóz skierowany jest do wszystkich uczestników hamakowych wy-

jazdów, którzy w przyszłości chcieliby spróbować swoich sił w pracy 
w charakterze pomocnika wychowawcy lub wychowawcy na naszych 
obozach. Koncentrujemy się przede wszystkim na zajęciach prak-
tycznych mających za zadanie przekazanie przyszłemu wychowawcy 
odpowiedniej wiedzy i niezbędnego doświadczenia. 

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

nia 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 reko-
mendację. Praca w charakterze pomocnika wychowawcy pod okiem 
doświadczonej osoby kadry Hamak-tur. Obóz bezpłatny, bez wyna-
grodzenia

• Stopień III: dla osób, które uzyskały rekomendację do pracy na obo-
zach 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 wychowaw-

cy, rozporządzenia MEN 
• Organizacja obozu 

ZADANIA
• Aktywne uczestniczenie w pracy wychowawczej, wykonywanie sa-

modzielnych 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
Rajgród 28.06-10.07.2020 (13 dni)
Nowy Gierałtów 26.07-07.08.2020 (13 dni)
Olsztyn na Jurze 26.07-07.08.2020 (13 dni)
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 1699 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 1799 zł
cena podstawowa  – 1899 zł
Garczyn 11.08-21.08.2020 (11 dni)
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 1599 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 1699 zł
cena podstawowa  – 1799 zł
Nowy Gierałtów 18.07-25.07.2020 (8 dni)
cena złota (7. wyjazd z Hamak-Tur)  – 1199 zł
cena srebrna (3. wyjazd z Hamak-Tur) – 1299 zł
cena podstawowa  – 1399 zł
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
• Ubezpieczenie
• Program
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną, instruktorską oraz ratowników

CENA NIE ZAWIERA
• Diety – dodatkowo płatne



tel.: 22 398 18 06, 22 398 88 06                                                                             
fax: 22 398 88 42                                                                                  
mobile: 601816058
e-mail: biuro@hamak-tur.pl

Wakacyjny Telefon Alarmowy
mobile: +48 665 856 665

www.hamak-tur.pl


