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ZIELONE SZKOŁY Z KLASĄ TO:
• 18 lat doświadczenia w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
• 98% dobrych i bardzo dobrych opinii naszych uczestników,
• co roku ponad 5000 uczniów z 200 szkół z całej Polski,
• Ośrodek Wypoczynkowy Kulka – miejsce stworzone z myślą o dzieciach,
• bogata oferta zajęć edukacyjnych i aktywnych,
• scenariusze przystosowane do wieku i zainteresowań uczestników.

Małgorzata Adamczyk

Ewa Ławniczak

– zawiaduje procesem sprzedaży zielonych szkół. Artystyczna dusza
od lat zakochana w Barcelonie.

– jej zadaniem jest sprawne przygotowanie Twojej zielonej szkoły jeszcze przed wyjazdem. Prywatnie miłośniczka podróży oraz zapalona
czytelniczka książek.

Waldemar Jarmuszewicz

Ryszard Szparak

– odpowiada za kwestie pobytowe i żywieniowe w OW Kulka. Żeglarz,
wędkarz i zasłużony właściciel munduru z Krzyżem Honorowym ZHP.

– odpowiada za kwestie pobytowe i żywieniowe w OW Kulka. Były
olimpijczyk – sportowiec duszą i ciałem. W wolnych chwilach miłośnik
modelarstwa.

Maciej Micielski

Łukasz Ślężak

– koordynuje pracę zespołu realizującego program zielonych szkół. Harcerz, miłośnik sportów, szczególnie piłki siatkowej.

– opiekuję się Twoją grupą w ośrodku i zajmuje się realizacją programu
Zielonej Szkoły. Przodownik PTTK, kocha góry i żeglarskie wyprawy po
Wielkich Jeziorach Mazurskich.
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ZIELONA SZKOŁA Z KLASĄ DLA CIEBIE!
PRZEWODNIK
Zaplanuj Zieloną Szkołę z Klasą

str. 5

Ośrodek Wypoczynkowy Kulka

str. 6

Bezpieczeństwo i główne atrakcje

str. 8

Zajęcia aktywne

str. 10

rozwiną koncentrację, koordynację ruchową, refleks a także sprawność
fizyczną – bezpieczna zabawa pod okiem instruktorów.

Gry terenowe

str. 13

Wycieczki

str. 20

dadzą Ci pełniejszy obraz życia przyrody niż książka oraz uwrażliwią Cię na
piękno, nauczą spostrzegać je zarówno w przyrodzie, jak i w dziełach człowieka.

Zajęcia integracyjne

str. 22

rozwiną umiejętności pracy w grupie, pozwolą zrozumieć samego siebie,
umocnią przyjaźnie. Dzięki naszym zajęciom poznasz bliżej swoją klasę!

Bajkowy Świat Przedszkolaka

str. 25

Z myślą o naszych najmłodszych klientach przygotowaliśmy propozycje
krótkich wyjazdów. Dzięki specjalnie przygotowanym programom przeniesiecie
się w zaczarowany Świat Bajek.

udoskonalą umiejętności orientacji w terenie, poszerzą wiedzę na temat
najbliższej okolicy oraz otaczających Cię miejsc, zarówno historycznych, jak
i przyrodniczych.

Gotowe scenariusze
Zielonych Szkół z Klasą

Zajęcia edukacyjne

Trudno Ci samemu ustalić program swojego wyjazdu, wybrać z szeregu
propozycji – skorzystaj z naszych gotowych scenariuszy.

str. 16

str. 26

rozwiną umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Nauczą
Cię m.in. jak sukcesywnie poprawiać pamięć, pokażą tajniki rękodzielnictwa
lub odkryją przed Tobą tajemnice z dziedziny nauki i techniki.
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ZAPLANUJ SWOJĄ
ZIELONĄ SZKOŁĘ Z KLASĄ!
1.

KROK PIERWSZY
WYBIERZ INTERSUJĄCE CIĘ ZAJĘCIA!
Przygotowanie zielonej szkoły to zaplanowanie Waszego pobytu w ośrodku. Aby ułatwić
organizację takiego wyjazdu, przedstawiamy
propozycję tematów i form pracy, w których
realizacji służymy pomocą. Wybierz jeden
z przygotowanych scenariuszy zielonej szkoły lub samodzielnie ułóż program pobytu.

2.

KROK DRUGI
USTAL Z NAMI SZCZEGÓŁY…
Doradzimy, podpowiemy i pomożemy w dokładnym zaplanowaniu Zielonej Szkoły z Klasą,
w wyborze zajęć oraz przy kalkulacji kosztów.

Zajęcia zostały podzielone na:

3.

KROK TRZECI
WYBIERZ TERMIN!

PROMOCJE!

ZAJĘCIA AKTYWNE

„ZESTAW POWIĘKSZONY” – odbierz do 20%
rabatu na swoją zieloną szkołę. Wydłuż swój
przyjazd o przynajmniej jeden z dni weekendowych (sobota, niedziela) a otrzymasz rabat
na cały pobyt i program!

GRY TERENOWE

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Terminy:
Kwiecień

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

WYCIECZKI AUTOKAROWE

Wrzesień

UWAGA!

Maj

Październik

Czerwiec

Listopad

„STAŁY KLIENT” – tradycyjne promocje dla
szkół, które odwiedzają nas po raz kolejny.
„JESIEŃ” – specjalna oferta i zniżki za wczesną rezerwację.
O szczegóły promocji pytaj w swoim biurze
podróży.

Cena osobodnia od 49 zł (zakwaterowanie i wyżywienie).

Specjalnie dla najmłodszych wybraliśmy odpowiednie zajęcia oraz stworzyliśmy:

BAJKOWY ŚWIAT
PRZEDSZKOLAKA

ZAMÓWIENIE SPECJALNE – powiedz, co
chcecie robić, czym się interesujecie – a my
przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej
klasy!

4.

KROK CZWARTY
…I BAW SIĘ DOBRZE!
Tu pozostaje nam tylko życzyć dobrej zabawy i przyjemnej nauki! My zajmiemy się resztą!

TRANSPORT
Zorganizuj transport we własnym zakresie
lub skorzystaj z naszej pomocy.
POMOŻEMY CI PRZY:
• wynajmie autokaru lub busa,
• zorganizowaniu połączenia antenowego z i do dworca
PKP w Olsztynie autokarem lub busem.
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KULKA”
TU PRZEŻYJESZ SWOJĄ
ZIELONĄ SZKOŁĘ Z KLASĄ!
Przyroda to jeszcze nie wszystko! Tylko przeprowadzone u nas zajęcia warsztatowe, ciekawie poprowadzone przez animatorów, na
długo pozostaną w Twojej pamięci.
KULKA to raj dla każdej grupy wiekowej. Idealne miejsce
dla tych, którzy uwielbiają dobrą zabawę i wypoczynek
w otoczeniu natury, z dala od zgiełku miasta. Kulka zapewni profesjonalną organizację wypoczynku, bezpieczne
warunki, profesjonalnie przygotowaną kadrę a wszystko
to na ponad 4 ha powierzchni, przygotowanej specjalnie
dla dzieci i młodzieży.

Ośrodek Wypoczynkowy
"Kulka" to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 pawilony murowane
376 miejsc w pokojach z łazienkami
2 obozowiska namiotowe na 90 osób
nowoczesna, przestronna, jasna stołówka
sala do zajęć dydaktycznych wyposażona
w telewizory LCD
COOL CLUB z salą taneczną i barową
2 hale namiotowe z drewnianym parkietem
każda o wielkości 160 m2
plaża z pomostem nad jeziorem Łęsk
(I klasa czystości wody)
2 miejsca ogniskowe
boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.

Zakwaterowanie:
pawilony mieszkalne, pokoje 5–6 osobowe z łazienkami,
wyposażone w tapczany, półki, szafy, stół i krzesła; w kilku pokojach piętrowe łóżka.

UWAGA!
• W miesiącach kwiecień, maj, październik i listopad,
w razie potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych pokoje mogą być ogrzewane.
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu
przyjazdu, a kończy o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu.
W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego
wyjazdu wynikającego z programu, do czasu rozpoczęcia doby hotelowej i po jej zakończeniu grupie zostanie
udostępnione pomieszczenie na przechowanie bagażu.
• Możliwość przedłużenia doby hotelowej istnieje tylko
w przypadku dostępności miejsc i wiąże się z dodatkową
opłatą oraz koniecznością wcześniejszego uzgodnienia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.kulka.mazury.pl
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COOL CLUB
SUPERNOWOCZESNA
DYSKOTEKA
– super klimat, najnowsza muzyka, 100% dobrej zabawy, DJ, nowoczesny wystrój, oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne nagłośnienie o mocy 5 tys. wat,
2 sale: taneczna i barowa z czerwonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem. Super bezpiecznie – Cool CLUB – dostępny tylko dla uczestników
zielonych szkół.

BEZPIECZNE
ZAJĘCIA

BEZPIECZEŃSTWO!
Od 18 lat jesteśmy organizatorem wypoczynku dla dzieci
i młodzieży. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy,
że szczególnie podczas pracy z dziećmi najważniejszą
kwestią jest troska o bezpieczeństwo. Jako jedni z nielicznych organizatorów wypoczynku posiadamy certyfikat ISO 9001, prestiżową Warmińsko-Mazurską Nagrodę
Jakości, certyfikat jakości QI oraz znak jakości KidZone.

• STAŁY NADZÓR
NAD PRZEBIEGIEM ZAJĘĆ
• SPECJALNIE PRZYGOTOWANE
SCENARIUSZE REALIZACJI
PROGRAMU

• PRZESZKOLONA KADRA
INSTRUKTORSKA
• INSTRUKTAŻ DLA UCZESTNIKÓW
• DOSTOSOWANIE POZIOMU ZAJĘĆ
DO WIEKU I FIZYCZNYCH
MOŻLIWOŚCI UCZESTNIKÓW

• SPECJALNIE PRZYGOTOWANE
MIEJSCA PROGRAMOWE
• SPECJALISTYCZNY SPRZĘT
POD STAŁYM NADZOREM
TECHNICZNYM
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KULKA 2014 – ATRAKCJE
Ośrodek Kulka jest wyposażony w nowoczesny sprzęt rekreacyjny, który gwarantuje
maksymalne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć. Wszystkie zajęcia aktywne są
prowadzone przez przeszkoloną kadrę instruktorską. Poniżej prezentujemy atrakcje,
które cieszą się największym zainteresowaniem naszych podopiecznych.

Euro-Bungee – jest to dwustanowiskowe urządzenie rekreacyjne oparte na stalowej konstrukcji. Uczestnik
wyposażony w uprząż alpinistyczną oddaje skoki na trampolinie. Dzięki sprężystym gumom, do których jest przymocowany
może bezpiecznie oddawać skoki na wysokość nawet 7 m. Urządzenie pozwala również na swobodne wykonywanie
przewrotów wprzód i w tył, salt i innych akrobacji.

Kosmiczny trener

– to symulator lotów kosmicznych, badający naszą odporność na przeciążenia panujące
w odległych galaktykach. Uczestnik siedzący w fotelu lotniczym zostaje zapięty w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa
oraz metalową bramkę uchylną blokowaną mechanicznie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo zajęć.

Walki Sumo – zajęcia zainspirowane japońskim sportem narodowym. Odbywają się na miękkiej macie o wymiarach
4m na 4m. Uczestnicy przebierają się w gumowe, bezurazowe stroje oraz kaski ochronne. Walka toczy się do momentu,
gdy jeden z przeciwników wypchnie rywala poza obręb maty lub spowoduje jego obalenie.

Walki Gladiatorów – to pojedynek toczony przez maksymalnie dwóch uczestników na okrągłej gumowej
macie. Gladiatorzy ubrani w specjalne kaski ochronne i wyposażeni w tyczki zakończone miękkimi lancami mają za zadanie
strącić przeciwnika z półmetrowego podwyższenia.

Quady – inaczej wszędołazy, motocykle na czterech kołach, przeznaczone głównie do sportu i rekreacji, jazdy poza
drogami utwardzonymi. Zajęcia odbywają się na specjalnie przygotowanym torze (koleiny, podjazdy, zakręty), który znajduje
się na terenie ośrodka. Uczestnicy powyżej 14 r.ż, za pozwoleniem instruktora, mogą prowadzić pojazd samodzielnie.
Młodsze dzieci jeżdżą razem z instruktorem. Każdy uczestnik w czasie jazdy ma na sobie kask ochronny.

Opisy zajęć aktywnych z wykorzystaniem powyższych atrakcji znajdziesz na stronach 11 i 12
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Yamaha Rhino – HIT SEZONU! – Sprzęt do zadań specjalnych, pojazd z napędem 4x4 nie bojący się
trudnych warunków terenowych. Wyposażony w duże koła z grubymi oponami i wytrzymałe zawieszenie. Podczas jazdy
uczestnik zapięty jest w pasy bezpieczeństwa oraz ma na sobie kask ochronny. Pojazd jest prowadzony przez instruktora
lub uczestnika w zależności od jego wieku.

Segway – bijący rekordy popularności na całym świecie, elektryczny pojazd, który utrzymuje się wstanie równowagi.
Głównym elementem pojazdu jest drążek dołączony do większej platformy, na dole zakończony dwoma dużymi kołami.
Uczestnik przejeżdża po specjalnie przygotowanej trasie oznaczonej kolorowymi pachołkami. Przed przystąpieniem do
jazdy każdy uczestnik otrzymuje od prowadzącego dokładną instrukcję użytkowania pojazdu, a w czasie jazdy ma na
sobie kask ochronny.

Zorba – plastikowa, nadmuchiwana, wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia sferyczna kula dostarczająca
wiele emocji! Uczestnik zostaje przymocowany wewnątrz kuli specjalnymi pasami bezpieczeństwa. Pozostali uczestnicy
biorący udział w zajęciach przetaczają kulę z jednego punktu do drugiego.

Zajęcia linowe – skrzynki

– układanie wieży ze skrzynek. Uczestnik biorący udział w zajęciach
zabezpieczony jest liną asekuracyjną oraz ma na sobie kask ochronny. Zadaniem uczestnika jest wejść na jak największą
liczbę skrzynek.

Park linowy – nowo wybudowany park linowy składający się z dwóch tras o różnym stopniu trudności. Każdy
uczestnik po zapoznaniu z zasadami bezpieczeństwa zostaje wyposażony w uprząż alpinistyczną oraz kask ochronny.
Zadaniem uczestnika jest samodzielne pokonanie trasy składającej się z różnorodnych przeszkód.

Paintball

– gra zespołowa, polegająca na pozornej walce przy użyciu markerów – kształtem i działaniem
przypominających autentyczną broń, które za pomocą sprężonego powietrza wyrzucają z siebie kulki z farbą. Gra toczy się
według wybranej fabuły na ogrodzonym terenie, na którym znajdują się specjalne bunkry i przeszkody. Każdy uczestnik gry
wyposażony jest w strój ochronny oraz specjalną maskę. Nad przebiegiem gry czuwa instruktor. Broń zostaje odbezpieczona
dopiero bezpośrednio przed rozpoczęciem gry.

Strzelnica paintballowa – to miejsce programowe, w którym uczestnik, dysponując dwiema replikami
profesjonalnej broni palnej, oddaje strzały do trzech tarcz ustawionych w różnych odległościach. Uczestnik oddaje trzy
serie strzałów – każda seria po 15 kulek. Nad przebiegiem gry czuwa instruktor. Broń zostaje odbezpieczona dopiero
bezpośrednio przed rozpoczęciem strzelania.

Łuki i wiatrówki – zajęcia odbywają się na strzelnicy, która jest wyposażona w dwa stanowiska do strzelania
z broni pneumatycznej oraz dwa stanowiska łucznicze. Strzały oddawane są z odległości ok. 5 m. Bezpieczeństwa nad
przebiegiem zajęć pilnuje instruktor.

Opisy zajęć aktywnych z wykorzystaniem powyższych atrakcji znajdziesz na stronach 11 i 12
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Pojazdy do zajęć aktywnych na placu centralnym w OW Kulka

Zaplanuj swoją

Zieloną Szkołę z Klasą!
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ZAJĘCIA AKTYWNE
Zajęcia odbywają się w półtoragodzinnych blokach programowych. Prowadzone przez
przeszkolonego instruktora zajęć aktywnych. Zajęcia poprzedza szczegółowy instruktaż
dotyczący zasad bezpieczeństwa.
Dodatkowo dla aktywnych uczestników stworzyliśmy specjalne pakiety, które wzbudzą
jeszcze więcej emocji oraz dostarczą sporej dawki adrenaliny. Zajęcia pakietowe są
prowadzone przez dwóch instruktorów, a ich głównym celem jest pobudzenie aktywności
danej grupy poprzez zwiększoną intensywność prowadzonych zajęć.

1
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SEGWAY

ZAJĘCIA STRZELECKIE

• bijący rekordy popularności w Ameryce, dwuśladowy
pojazd elektryczny, który sam utrzyma Cię w stanie
równowagi
• sprawdź jak to działa podczas przejażdżki i stań oko
w oko z najnowszą technologią
• czas trwania zajęć 1,5 h

• nauczysz się strzelać z broni pneumatycznej
• na specjalnie przygotowanej strzelnicy sprawdzisz
swoje celne oko
• zdobędziesz miano najlepszego strzelca
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 25 zł/osoba

cena 20 zł/osoba
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WARSZTATY ŁUCZNICZE

QUADY
• tylko u nas przejedziesz się oryginalnymi quadami
Yamaha
• przeprawisz się po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, oczywiście
wszystko pod okiem instruktora
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 25 zł/osoba

• nauczysz się strzelać z łuku tradycyjnego
i sportowego
• sprawdzisz swoją koncentrację i celność
• weźmiesz udział w minizawodach łuczniczych!
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 20 zł/osoba
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STRZELNICA PAINTBALLOWA

ZORBING
• zabawa, która dostarczy ekstremalnych doznań…
• pokonasz swoją granicę strachu, przemieszczając się
wewnątrz kuli sferycznej
• czas trwania zajęć 1,5 h

• nauczysz się strzelać z profesjonalnych replik broni
bojowej
• zdobędziesz miano najlepszego snajpera zawodów
• każdy uczestnik odda 45 strzałów do celów
umieszczonych w różnych odległościach
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 30 zł/osoba

cena 25 zł/osoba

4
• quady – jazda sprawnościowa po specjalnie
przygotowanym torze
• zorbing – przemieszczanie się wewnątrz kuli
sferycznej
• segway – przejażdżka elektrycznym pojazdem,
utrzymującym w stanie równowagi
• czas trwania zajęć 1,5 h

• sprawdź swoją szybkość myślenia i determinację
podczas fabularyzowanej gry taktycznej z użyciem
broni barwiącej
• każdy uczestnik otrzyma strój i maskę ochronną
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 49 zł/osoba/100 kulek
cena 69 zł/osoba/200 kulek
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SURVIVAL – SZKOŁA
PRZETRWANIA – KURS
PODSTAWOWY

PAKIET „SOKOLE OKO”
– TRZY STRZELNICE!!!
• strzelanie z broni pneumatycznej, łuku tradycyjnego
i sportowego oraz użycie broni barwiącej
• trening celności na specjalnie przygotowanych
strzelnicach
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

cena 49 zł/osoba

cena 59 zł/osoba
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PAINTBALL

• poznasz zasady poruszania się w terenie, dowiesz się
czym jest survival zielony i militarny
• dowiesz się jak przetrwać w lesie i poradzić sobie
z siłami natury
• nauka budowy szałasów, rozpalania ognia bez użycia
zapałek, orientacji w terenie bez pomocy kompasu
• czas trwania zajęć 1,5 h
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PAKIET SUPER AKTYWNY

9

Zajęcia aktywne

Gry terenowe

Zajęcia edukacyjne

Wycieczki autokarowe

Zajęcia integracyjne

Przedszkolaki
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ZAJĘCIA AKTYWNE

11

NOWOŚĆ

SURVIVAL – SZKOŁA
PRZETRWANIA – KURS
ROZSZERZONY
• zajęcia terenowe przekazujące szeroką wiedzę na
temat przeżycia w ekstremalnych warunkach
• specjalnie przygotowany scenariusz dla tych, którzy
posiadają już podstawową wiedzę o survivalu
• dowiesz się jak zrobić puszkę survivalowca, zbudujesz
namiot z pałatki – wojskowego płaszcza
• czas trwania zajęć 3 h

cena 20 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

15

19

WALKI GLADIATORÓW

PAKIET ANTYGRAWITACYJNY

• na specjalnie przygotowanej arenie stoczysz
pasjonujący pojedynek gwarantujący dużo śmiechu
i dobrą zabawę
• wyposażony w ochraniacz na głowę spróbujesz
pokonać przeciwnika za pomocą miękkiej lancy
• czas trwania zajęć 1,5 h

• euro – bungee – akrobatyczne ewolucje na
specjalistycznej trampolinie z asekuracją
• żyroskop – symulator lotów kosmicznych
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

16

NOWOŚĆ

PAKIET ŚMIECHU WARTY

12
PARK LINOWY
• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i posługiwania się sprzętem alpinistycznym
• pokonasz jedną z tras o różnym stopniu trudności
• zajęcia ze sprzętem asekuracyjnym
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 25 zł/osoba

13

• walki sumo – w stroju japońskiego wojownika sumo
stoczysz zabawny pojedynek
• żyroskop – przeżyjesz niesamowitą przygodę na
symulatorze lotów
• wieża ze skrzynek – kto wejdzie najwyżej, może Ty?
• czas trwania zajęć 3 h

cena 40 zł/osoba

• wejdziesz na wieżę ze skrzynek, którą sam stworzysz
• sprawdzisz swoje zdolności utrzymania równowagi
• zajęcia ze sprzętem asekuracyjnym
• czas trwania zajęć 1,5 h

17

WALKI SUMO
• wcielisz się w rolę japońskiego wojownika sumo
• będziesz musiał pokonać przeciwnika podczas
pełnego humoru pojedynku
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

Zajęcia aktywne

Gry terenowe

NOWOŚĆ

BUGGY (RUROWIEC)
– Yamaha RHINO
• przejedziesz się Buggy (rurowcem) – super pojazdem
zawsze gwarantującym dreszczyk emocji
• pod okiem instruktora poczujesz prawdziwy zastrzyk
adrenaliny
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 30 zł/osoba

SPŁYW KAJAKOWY
PO JEZIORZE

• spróbujesz swoich sił na supernowoczesnym
symulatorze treningu dla pilotów statków
kosmicznych
• pokonasz strach i zmierzysz się z potężną siłą
grawitacji
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 15 zł/osoba

• specjalna propozycja dla osób rozpoczynających
przygodę z kajakami
• teoretyczne i praktyczne szkolenie kajakowe
• wycieczka kajakiem po jeziorze Łęsk w Rezerwacie
Przyrody Kulka
• zapewniamy kajaki turystyczne, kapoki i opiekę
ratownika
• czas trwania 1,5 h

cena 30 zł/osoba

cena 20 zł/osoba

14

20

21

SYMULATOR LOTÓW
KOSMICZNYCH

WEJŚCIE NA WIEŻĘ
ZE SKRZYNEK

cena 25 zł/osoba

18

22

EURO – BUNGEE

SPŁYW KAJAKOWY

• jedno z najpopularniejszych urządzeń rekreacyjnych
na świecie
• wykonasz najróżniejsze akrobatyczne ewolucje, salta
i skoki powietrzne
• moc wrażeń gwarantowana!!!
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 89 zł/osoba

cena 20 zł/osoba

Zajęcia edukacyjne

Wycieczki autokarowe

• spływ jednym z odcinków najpiękniejszego szlaku
kajakowego – rzeki Krutyni
• zapewniamy transport, kajaki, kapoki i opiekę
ratownika
• czas trwania spływu 3 – 4 h

Zajęcia integracyjne

Przedszkolaki

12
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GRY TERENOWE
Zajęcia prowadzone przez przeszkolonego instruktora zajęć lub animatora
w półtoragodzinnych blokach programowych. Fabularyzowne gry terenowe
z użyciem map, kompasu i innego sprzętu.

1

5

NOWOŚĆ

W KRAINIE CZARÓW
• weźmiesz udział w Wielkim Turnieju u Królowej Kier
• z pomocą Dżabersmoka, Szalonego Kapelusznika
i Marcowego Zająca będziesz miał za zadanie
odnaleźć Alicję i doprowadzić ją do pałacu przed
oblicze królowej
• zwycięzca turnieju otrzyma nagrodę!
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

2

9

URODZINY KUBUSIA
PUCHATKA

WYSPA SKARBÓW

• odwiedzisz Stumilowy Las, gdzie wspólnie
z przyjaciółmi Kubusia Puchatka weźmiesz udział
w urodzinowej zabawie
• dzięki wskazówkom leśnych przyjaciół wykonasz
misję i odnajdziesz zaginiony miodek dla Kubusia
Puchatka
• podczas trwania zabawy sprawdzisz swoją znajomość
postaci ze Stumilowego Lasu
• czas trwania zajęć 1,5 h

• przeżyjesz niezapomnianą przygodę w świecie Indiany
Jonesa
• mapa doprowadzi Cię do skarbu, jesli odnajdziesz
wszystkie jej częsci
• spróbujesz pokonać przeciwnika
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

10

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

NOWOŚĆ

WIELKA WYPRAWA
KRASNOLUDKÓW
• weźmiesz udział w niezwykle ważnej misji
• przy pomocy pamiętnika krasnoludków uratujesz
Królewnę Śnieżkę
• dzięki wskazówkom mieszkańców lasu spróbujesz
unicestwić złą królową
• czas trwania 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

KULKOWE PODCHODY

6
POSZUKIWACZE SKARBÓW
• przy pomocy mapy i wykrywacza metalu odnajdziesz
zaginiony skarb
• gra będzie wymagała od Ciebie myślenia
strategicznego oraz umiejętności współpracy z grupą
• odpowiedni kamuflaż będzie atutem Twojej grupy
• czas trwania zajęć 1,5 h

• poznasz podstawowe znaki patrolowe oraz sposoby
wyznaczania kierunków świata bez użycia mapy
i kompasu
• przeżyjesz aktywną przygodę na leśnym szlaku
• wykonasz pasjonujące zadania i spróbujesz
przechytrzyć swoich rywali
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

11

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

3
NOCNA GRA TERENOWA
„ŚWIETLIKI”
• przez mroczny las do celu poprowadzą Cię świetliki
• pokonasz nocną trasę, wykonując zagadkowe zadania
• wyprawa z niespodzianką i dreszczykiem emocji...
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

4

7

NOCNA GRA TERENOWA
„DOM PEŁEN ZAGADEK”
• nocna gra terenowa z dreszczykiem
• rozwiążesz zagadkę tajemniczego zaginięcia
gospodarza domu
• czas trwania zajęć 2 h

RANNY LOTNIK

NOWOŚĆ

ZASADZKA
• zostań prawdziwym leśnym zwiadowcą
• wciel się w rolę szpiega, wartownika lub obserwatora
• nie daj się złapać wrogowi i wygraj potyczkę
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

8

NOWOŚĆ

• spróbujesz odnaleźć zaginionego w lesie rannego
lotnika
• skonstruujesz nosze i przetransportujesz lotnika
w bezpieczne miejsce
• zdobędziesz podstawowe umiejętności z zakresu
udzielania pierwszej pomocy
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

12

NOWOŚĆ

UWOLNIĆ VIP-A

OPERACJA "PIORUN"
• przenieś się w czasy II wojny światowej
• zaplanuj akcję odbicia tajnej broni z rąk nazistów
• uratuj świat przed zagładą
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

• spróbujesz odbić VIP-a z dobrze strzeżonej twierdzy
• tylko pełna współpraca całej grupy zagwarantuje
powodzenie misji
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

13

Zajęcia aktywne

Gry terenowe

Zajęcia edukacyjne

Wycieczki autokarowe

Zajęcia integracyjne

Przedszkolaki

Warsztaty taneczne w Cool Club

Zaplanuj swoją

Zieloną Szkołę z Klasą!
14
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Przyroda to jeszcze nie wszystko! Tylko przeprowadzone u nas
zajęcia warsztatowe, ciekawie poprowadzone przez animatorów,
na długo pozostaną w Twojej pamięci.

1

5

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ
PRZYRODĘ

WĘDRÓWKA PO REZERWACIE
PRZYRODY KULKA

• spotkasz się z leśniczym – poznasz jego pracę i pasje
• nauczysz się rozpoznawać podstawowe gatunki roślin
i zwierząt
• odkryjesz tajniki lasu i jego mieszkańców
• zapoznasz się ze sposobami ochrony przyrody
• czas trwania zajęć 1,5 h

• odkryjesz nowe nieprzetarte szlaki i spróbujesz
swoich sił w spotkaniu z dziką przyrodą...
• poznasz faunę i florę pięknego, mazurskiego lasu
w Rezerwacie Przyrody Kulka
• nauczysz się rozpoznawać różne gatunki leśnych
zwierząt
• długość trasy – ok. 5 km / ok. 3 h

cena 20 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

2

6

GDZIE JESTEŚMY?
– POZNANIE OKOLICY
• zwiad terenowy po okolicy, nauka posługiwania się
mapą i kompasem
• wyznaczanie kierunków świata – jak to robiono
kiedyś a jak się robi dziś
• bieg na orientację z wykorzystaniem nowych
umiejętności
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

9

JAK RYBA W WODZIE…
• zapoznasz się z ekosystemem jeziora Łęsk, hodowlą
ryb słodkowodnych (odżywianie, długość życia
i tempo wzrostu, rozród, odłowy ryb i ich wpływ
na populację)
• dowiesz się jak wygląda organizacja gospodarstwa
rybackiego
• czas trwania zajęć: 1,5 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

7

3
POGROMCY MITÓW
• odkryjesz niesamowite tajemnice z dziedziny nauki
i techniki
• metodą doświadczalną obalisz lub potwierdzisz
ciekawe mity
• sprawdzisz czy można zrobić klej z wody lub przez
jak długą słomkę można wypić napój
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

4
FIZYKA I CHEMIA NA WESOŁO
• przeprowadzisz nietypowe doświadczenie fizyczne
i chemiczne
• przekonasz się m.in., że woda może być sucha lub
doświadczysz jak działają ruchome piaski
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

15

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

Zajęcia aktywne

WARSZTATY
DETEKTYWISTYCZNE
• poznasz rodzaje i klasyfikację śladów
kryminalistycznych
• nauczysz się wyciągać z nich wnioski i prowadzić
na ich podstawie dochodzenie
• dowiesz się, jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia
• nauczysz się robić wywiad środowiskowy
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

10

ZAJĘCIA ŁĄCZNOŚCIOWE
• powrócisz do czasów, kiedy o telefonach
komórkowych nikt nie słyszał
• alfabet Morse'a, telefon polowy – to będzie dla Ciebie
wyzwanie
• podczas zajęć sprawdzisz się jako łącznościowiec
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

8

NOWOŚĆ

WARSZTATY SAMOOBRONY
• weźmiesz udział w krótkim kursie samoobrony
• poznasz zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole,
na podwórku, w domu itp.
• nauczysz się metod obrony przed atakiem psa i innych
zwierząt
• czas trwania 3 h

WARSZTATY PIERWSZEJ
POMOCY
• poznasz podstawowe zasady udzielania pierwszej
pomocy
• dowiesz się, jak prawidłowo ocenić stan
poszkodowanych i wezwać pomoc
• nauczysz się udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach
zagrożenia życia
• weźmiesz udział w ćwiczeniach sprawdzających
zdobytą wiedzę
• czas trwania zajęć 3 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

Gry terenowe

Zajęcia edukacyjne

Wycieczki autokarowe

Zajęcia integracyjne

Przedszkolaki
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE

17
WARSZTATY DECOUPAGE
• poznasz jedną z najbardziej kreatywnych technik
ozdabiania przedmiotów
• przekonasz się, jak przy pomocy materiałów
dostępnych w każdym domu stworzyć niesamowite
dzieło oraz własnoręcznie wykonać oryginalne
prezenty dla najbliższych
• czas trwania 1,5 h

cena 20 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

11

14

OKO W OKO Z NIEZWYKŁYM
CZŁOWIEKIEM

WARSZTATY TWORZENIA
WITRAŻY

• poznasz pracę lub pasję naszego gościa
• obejrzysz jego dorobek artystyczny bądź poznasz
specyfikę jego pracy
• w zależności od terminu spotkanie z: nurkiem
globtroterem, dziennikarzem, archeologiem
ratownikiem medycznym, policjantem, strażakiem
• czas trwania zajęć 1,5 h

• poznasz niezwykle prostą technikę zdobniczą, jaką
jest malowanie, np. na szkle
• stworzysz swój własny witraż, który zabierzesz na
pamiątkę
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 20 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

12
ZAJĘCIA NA SŁODKO, CZYLI
ROBIMY WATĘ CUKROWĄ
• dowiesz się, w jaki sposób powstaje wata cukrowa
• nauczysz się robić puszyste słodkości
• zjesz zrobioną przez siebie watę cukrową
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

18
GRAFFITI – SZTUKA ULICY…
• poznasz techniki tworzenia graffiti
• wspólnie z przyjaciółmi stworzysz klasowe logo
• zabierzesz głos w dyskusji pod hasłem "Graffiti –
sztuka czy przejaw wandalizmu?"
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 25 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

15

19

TWORZENIE BIŻUTERII

WARSZTATY ZE STYLIZACJI

• stworzysz biżuterię z kolorowych kryształków
i koralików
• zaprojektujesz ozdoby według własnego pomysłu
• Uwaga Chłopcy! Pamiętajcie, że prezenty wykonane
własnoręcznie są najcenniejsze...
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

• przejdziesz niepowtarzalną metamorfozę
• dowiesz się, jaki masz rodzaj cery i jak o nią zadbać!
• nauczysz się robić profesjonalny makijaż na różne
okazje
• czas trwania zajęć 3 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

16

20
WARSZTATY RYCERSKIE

WARSZTATY LEPIENIA Z GLINY

TWORZENIE ZMYWALNYCH
TATUAŻY

• poznasz tajniki lepienia i zobaczysz na własne oczy,
jak ze zwykłego kawałka gliny powstają wspaniałe
arcydzieła
• zdobędziesz nowe umiejętności oraz zabierzesz ze
sobą własnoręcznie wykonane pamiątki
• czas trwania zajęć 1,5 h

• poznasz sztukę robienia zmywalnego tatuażu
• dowiesz się, jakie są tradycje związane ze zdobieniem
ciała henną w Indiach
• własnoręcznie wykonasz zmywalny tatuaż, który
utrzymuje się na skórze przez ok. 2 tygodnie
• czas trwania zajęć 1,5 h

• przeniesiesz się w czasie i spotkasz z rycerzem,
odkrywając jego średniowieczną pasję
• poznasz rodzaje broni, jaką władali średniowieczni
rycerze
• wybijesz swoją własną średniowieczną monetę!
• weźmiesz udział w fabularyzowanej grze „Bieg
rycerski”
• czas trwania zajęć 3h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

cena 20 zł/osoba przy grupie min. 30 os.
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Zajęcia aktywne

Gry terenowe

Zajęcia edukacyjne

Wycieczki autokarowe

Zajęcia integracyjne

Przedszkolaki
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE

21

23

WARSZTATY Z WYSTĄPIEŃ
PUBLICZNYCH

ZAJĘCIA INTERPERSONALNE

• jeśli czujesz, jak zimny pot oblewa Twoje ciało a głos
zaczyna drżeć, te zajęcia są dla Ciebie
• poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem,
efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
• weźmiesz udział w ćwiczeniach wybranych
umiejętności, niezbędnych w czasie prezentacji
• czas trwania zajęć 3 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

22

NOWOŚĆ

ŻYCIE JEST TEATREM
– W KULISACH SZTUKI
AKTORSKIEJ
• dowiesz się jak wyglądał teatr kiedyś a jak
wygląda dziś
• wyrazisz emocje za pomocą gestów i słów
• pobudzisz swoją wyobraźnię, wcielisz się w nowe,
nieznane Ci role
• zdobędziesz podstawowe umiejętności aktorskie
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

• nauczysz się budować własny wizerunek
• poznasz, jakie są Twoje mocne strony i jak je
efektywnie wykorzystywać
• wypracujesz umiejętność pracy w zespole
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

24
„JESTEM COOL-TURALNY!”
– CZYLI SAVOIR VIVRE
NA CO DZIEŃ
• poznasz sztukę życia – podstawowe zasady
zachowywania się na co dzień i w wyjątkowych
sytuacjach
• protokół dyplomatyczny – język gestów – co nam
wypada robić a co nie
• odpowiedni wygląd i prezentacja świadczą o Tobie
• czas trwania zajęć 1,5 h

27
„JESTEM OK – NIE BIORĘ!!!”
• „Żyj świadomie – powiedz NIE narkotykom
i dopalaczom!”
• poznasz konsekwencje stosowania różnych używek
• przekonasz się, że zdrowy styl życia jest coraz
popularniejszy
• czas trwanie 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

28

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

25

TRENING UMYSŁU

NOWOŚĆ

EKO-LUDKI
• artystyczny warsztat recyklingowy
• stworzysz eko-ludka z materiałów pozornie
niepotrzebnych
• nauka połączona z zabawą
• czas trwania zajęć 1,5 h

• nauczysz się kilku podstawowych sztuczek: jak czytać
szybciej, ze zrozumieniem oraz jak sukcesywnie
można poprawiać pamięć
• weźmiesz udział w różnych zabawach, które sprawdzą
kondycję Twojego umysłu
• czas trwania 1,5 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

26
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Zajęcia aktywne

29

SZKOŁA BARDZO ZIELONA

„KAŻDY INNY WSZYSCY
RÓWNI”

• nauczysz się jak zapobiegać degradacji środowiska
• zapoznasz się ze zdrowym stylem życia
• dowiesz się na czym polega ochrona roślin, zwierząt
oraz ich naturalnego siedliska
• czas trwania zajęć 1,5 h

• poznasz granice swojej tolerancji
• nauczysz się akceptować odmienności
• przekonasz się, że nie warto oceniać innych „po
okładce”
• czas trwania 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

Gry terenowe

Zajęcia edukacyjne

Wycieczki autokarowe

Zajęcia integracyjne

Przedszkolaki

Przyjazd grupy na Zieloną Szkołę

Zaplanuj swoją

Zieloną Szkołę z Klasą!
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WYCIECZKI AUTOKAROWE
Najważniejsze atrakcje Warmii i Mazur oraz okolicy w naszych
propozycjach na jednodniowe wyjazdy.

1

5

„W OLSZTYNIE ZATRZYMAŁO
SIĘ SŁOŃCE” – ŚLADAMI
MIKOŁAJA KOPERNIKA
• Olsztyn – stare miasto i ratusz, katedra św. Jakuba,
Wysoka Brama, zamek – Muzeum Warmii i Mazur,
Planetarium Lotów Kosmicznych

cena 89 zł/ os. przy grupie min. 40 os.

„TROPIKALNA PRZYGODA
I MAZURSKA PRZYRODA”
• Mikołajki: wejście do „Tropikany” – wodnego parku
rozrywki, spacer po porcie jachtowym i wiosce
żeglarskiej
• Kosewo Górne – Stacja badawcza jeleniowatych
PAN – spacer po farmie wśród oswojonych zwierząt,
wizyta w muzeum Stacji

cena 99 zł/os. przy grupie min. 40 os.

2
„SPOTKANIE Z HISTORIĄ”
• Gierłoż – była wojenna kwatera główna Adolfa Hitlera
„Wilczy Szaniec”
• Reszel – zamek z drugiej połowy XIV w.; zwiedzamy
Galerię Sztuki Współczesnej, dziedziniec oraz wieżę
zamkową
• Święta Lipka – Sanktuarium Maryjne – Mazurska
Perła Baroku

6
„MINI I MAKSI… HISTORIA”
• Mazurolandia – Park Miniatur Warmii i Mazur oraz
Park Rozrywki
• Giżycko – Twierdza Boyen, zamek krzyżacki Lizen,
unikalny most obrotowy, Żeglarski Port Giżycko

cena 99 zł/ os. przy grupie min. 40 os.

7
„WILNO W PIGUŁCE”
• Wilno – stare miasto, Ostra Brama, ratusz, katedra
z grobami królewskimi, dziedziniec Uniwersytetu
Wileńskiego, wzgórze Gedymina, cmentarz na Rossie

cena 199 zł/ os. przy grupie min. 40 os.

cena 89 zł/ os. przy grupie min. 40 os.

3

NOWOŚĆ

„SZLAKIEM KRZYŻACKICH
ZAKONNIKÓW”
• Działdowo– interaktywne Muzeum Zakonu
Krzyżackiego
• Grunwald –Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej i spacer po
polu bitwy

cena 89 zł/ os. przy grupie min. 40 os.

4

NOWOŚĆ

„MAZURSKIE CUDA NATURY”
• rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim
• Leśniczówka Pranie – Muzeum Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego
• Kadzidłowo – spacer po Parku Dzikich Zwierząt

cena 89 zł/ os. przy grupie min. 40 os.
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Zajęcia aktywne

Gry terenowe

Zajęcia edukacyjne

Wycieczki autokarowe

Zajęcia integracyjne

Przedszkolaki

Karaoke w Cool Barze

Zaplanuj swoją

Zieloną Szkołę z Klasą!
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ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

1

;)

NOWOŚĆ

MEGA CHIŃCZYK
• jedna z najpopularniejszych gier planszowych
w nietypowych rozmiarach
• rozegrasz partię chińczyka, gdzie to właśnie TY
będziesz pionkiem w grze!
• świetna zabawa i integracja w grupie!
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

2

NOWOŚĆ

MEGA TWISTER
• sprawdź swoją koordynację ruchów i elastyczność na
wielkiej planszy
• gigantyczna wersja popularnej gry Twister
• jest jedna zasada: upadniesz – odpadasz!
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

3

NOWOŚĆ

5

8

PAKIET SUPERINTEGRACYJNY

WIELKA DEMOLKA

• rozszerzony pakiet zabaw i gier integracyjnych
• razem z grupą spróbujesz swoich sił w specjalnie
przygotowanych konkurencjach takich jak:
wielospodnie, wielkie narty, saper, „zafoliowani” itp.
• czas trwania zajęć 3 h

• nauczysz się prostych czynności murarskich,
które wykorzystasz w praktyce
• spróbujesz wybudować ze swoją drużyną jak
największy oraz najmocniejszy mur
• będziesz miał za zadanie zniszczyć budowlę
przeciwników, zwycięża drużyna, której mur okaże
się trwalszy...
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 20 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

6

cena 20 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

9

WARSZTATY TANECZNE

• Mega Chińczyk – „…raz, dwa trzy…
rzucasz kostką Ty…”
• Mega Twister – Poplątaniec – „lewa noga
na czerwone, prawa ręka na zielone…”
• popularne gry planszowe w rozmiarach XXL
• czas trwania zajęć 1,5 h

• taniec to nie tylko ruch, to także wyrażanie uczuć
i uwolnienie emocji!
• dowiesz się, jak przygotować się do wysiłku
fizycznego
• podczas warsztatów nauczysz się wybranej
choreografii (do wyboru: taniec współczesny,
funky, jazz, hip-hop)
• czas trwania 3 h

cena 15 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

cena 20 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

MEGA GRY PLANSZOWE

7

4
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
• zestaw zabaw i gier integracyjnych, które budują
wzajemne zaufanie pomiędzy uczestnikami
• wspólne rozwiązywanie zadań i pokonywanie
przeszkód to przygoda i dobra zabawa
• dla Twojej grupy przygotowaliśmy zestaw zadań
logicznych oraz sprawnościowych
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

Zajęcia aktywne

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

10

ZUMBATOMIC: TANIEC,
FITNESS I ZABAWA
• zasmakujesz najpopularniejszego tańca ostatnich
czasów
• poznasz kilka rodzajów układów, z których składa się
zumba, m.in.: salsa, reggaeton
• dowiesz się jak przygotować się od wysiłku
fizycznego, a także nauczysz się choreografii, którą
będziesz mógł ćwiczyć w domu!
• czas trwania 3 h

Gry terenowe

• chusta Klanzy jest niezastąpioną pomocą dydaktyczną
• zabawy integrujące ułatwiają poznawanie kolegów
i koleżanek z klasy oraz wzajemne zdobywanie
informacji o sobie
• weźmiesz udział we wspaniałej zabawie przy użyciu
tęczowej chusty
• czas trwania 1,5 h

NOWOŚĆ

cena 20 zł/osoba przy grupie min. 30 os.
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CHUSTA KLANZY

Zajęcia edukacyjne

KARAOKE, CZYLI CZASAMI
CZŁOWIEK MUSI…
• karaoke, czyli rozśpiewany wieczór z animatorem
przy najróżniejszych przebojach z całego świata
• zapewniamy nagłośnienie, program karaoke, rzutnik
• tu nie liczy się talent, lecz dobra zabawa!
• czas trwania 1,5 h

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

Wycieczki autokarowe

Zajęcia integracyjne

Przedszkolaki

;)

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

11

13

15

MATA TANECZNA

OGNISKO Z KIEŁBASKAMI

• szalona zabawa dla Ciebie i Twoich przyjaciół
• sprawdź swój refleks, naśladując znaki wyświetlane
na ekranie
• im lepiej tańczysz, tym lepsze wyniki osiągasz
• czas trwania 1,5 h

• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to
odpowiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne gry
i zabawy integracyjne
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i napoje

OGNISKO MUZYCZNE
Z KIEŁBASKAMI

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

12

14

WEJŚCIÓWKA
DO NOWOCZESNEJ
DYSKOTEKI W COOL CLUB

OGNISKO Z FIRE SHOW

• super klimat: najnowsza muzyka – Techno, Dance,
House, Pop, R&B, HH
• 100% dobrej zabawy: DJ, nowoczesny wystrój,
oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne
nagłośnienie o mocy 5 tys. wat, 2 sale: taneczna
i barowa z czerwonymi okrągłymi kanapami,
telewizorami LCD, kolonijnym barem
• wstęp tylko dla uczestników zielonych szkół!
• czas trwania 3 h

• ognisko prowadzone przez animatora lub instruktora
śpiewu
• śpiew w gronie przyjaciół z instruktorem przy
dźwiękach gitary to niezapomniany wieczór i przygoda
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i napoje
• czas trwania 1,5 h

cena 20 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu
• zobaczysz akrobatyczny pokaz przy użyciu
ognia: spotkanie człowieka z ogniem na granicy
bezpieczeństwa, oczywiście wszystko oglądane
z odpowiedniej odległości
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i napoje
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 25 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

cena 10 zł/osoba przy grupie min. 30 os.

Zajęcia aktywne

Gry terenowe

Zajęcia edukacyjne

Wycieczki autokarowe

Zajęcia integracyjne

Przedszkolaki
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PRZEDSZKOLAKI
Kulka to świat stworzony dla małych i dużych odkrywców.
Specjalnie z myślą o naszych najmłodszych klientach powstała bajkowa
strefa przedszkolaka. Podczas jednodniowego pobytu dzieci przeniosą
się w świat swoich ulubionych bohaterów. Całodniowa opieka animatora,
fabularyzowane zajęcia i dużo radości – wszystko to w przyjaznym
dzieciom otoczeniu ośrodka Kulka.

DZIEŃ PRZEDZKOLAKA
– STWÓRZ WŁASNY PROGRAM!
LEPIENIE Z GLINY

MALOWANIE BUZIEK

TWORZENIE MASEK

TWORZENIE WITRAŻY

TWORZENIE BIŻUTERII

BUDOWANIE LATAWCÓW

MEGA PLANSZA

EURO-BUNGEE

POSZUKIWACZE
SKARBÓW

URODZINY
KUBUSIA PUCHATKA

W KRAINIE CZARÓW

WYSPA SKARBÓW

WIELKA WYPRAWA
KRASNOLUDKÓW

CHUSTA KLANZY

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ
PRZYRODĘ

WARSZTATY
RYCERSKIE

WARSZTATY
TANECZNE

EKO – LUDKI

BAL LUB DYSKOTEKA
TEMATYCZNA

PAKIET ZABAW
INTEGRACYJNYCH

WARSZTATY
SAMOOBRONY

WARSZTATY
PIERWSZEJ POMOCY

WARSZTATY
DETEKTYWISTYCZNE

GDZIE JESTEŚMY?

Opis wybranych zajęć można znaleźć
na stronach 11 – 22

Cena 45 zł/os. – 5 zajęć po 45 min
(1 opiekun na 10 uczestników – bezpłatnie)

Opcje dodatkowe do wyboru:
• obiad – 15 zł/os.
• suchy prowiant – 8 zł/os.
• II-gie śniadanie – 8 zł/os.

• ognisko z kiełbaskami – 8 zł/os.
• transport autokarowy z Olsztyna –ok. 30 zł/os przy
grupie min. 30 osób

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE PROGRAMÓW
1

2

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

W WIOSCE SMERFÓW

PINGWINY Z MADAGASKARU

Hej, dzieci, jeśli chcecie!

Przygoda w Central Parku! Wspólnie z pingwinami
i Królem Julianem doznamy wiele pozytywnych wrażeń!

W PROGRAMIE:
• na początku zabawy zamienicie się w małe
Smerfiątka, malując swoje buzie
• weźmiecie udział w zabawach integracyjnych z Papą
Smerfem na Mega Twisterze
• przemierzymy las na wesołych podchodach ze
Zgrywusem
• stworzymy piękne witraże razem ze Smerfetką
i Malarzem
• urządzimy w Wiosce Smerfów wielkie ognisko
z pieczeniem kiełbasek

W PROGRAMIE:

cena 60 zł od osoby przy grupie min. 30 os.

cena 60 zł od osoby przy grupie min. 30 os.

(1 opiekun na 10 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 1 obiad, zajęcia programowe realizowane przez animatorów i instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.

(1 opiekun na 10 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 1 obiad, zajęcia programowe realizowane przez animatorów i instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.
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Zajęcia aktywne

• na przywitanie każdy przedszkolak wykona maskę
ulubionego bohatera
• ulepimy z gliny Mini ZOO z Manhattanu
• będziemy wyginać śmiało ciało z Królem Julianem na
warsztacie tanecznym
• udamy się na spacer po Central Parku – MEGA GRA
PLANSZOWA
• wraz z Mortem wykonamy najróżniejsze ewolucje na
EURO BUNGEE

Gry terenowe

Zajęcia edukacyjne

Wycieczki autokarowe

Zajęcia integracyjne

Przedszkolaki

PRZYKŁADOWE
SCENARIUSZE
ZIELONYCH
SZKÓŁ Z KLASĄ!
W PAKIECIE TANIEJ :)

Trasa nr I w Parku Linowym

Zaplanuj swoją

Zieloną Szkołę z Klasą!
24

PROPOZYCJE POBYTU 1-DNIOWEGO

1

1

1

NOWOŚĆ

2

ALE W KOŁO JEST WESOŁO…
2 KULKA – AKTYWNIE

ALE W KOŁO
JEST WESOŁO…

PRZEDPOŁUDNIE
MEGA CHIŃCZYK
• jedna z najpopularniejszych gier planszowych w nietypowych rozmiarach
• rozegrasz partię w chińczyka, gdzie to właśnie TY będziesz pionkiem w grze!
• świetna zabawa i jednocześnie integracja w grupie!
• czas trwania zajęć 1,5 h

WALKI SUMO
• wcielisz się w rolę japońskiego wojownika sumo
• na specjalnie przygotowanej arenie stoczysz pasjonujący pojedynek gwarantujący dużo śmiechu i dobrą
zabawę
• czas trwania zajęć 1,5 h

POPOŁUDNIE
SEGWAY
• bijący rekordy popularności w Ameryce, dwuśladowy
pojazd elektryczny, który sam utrzyma Cię w stanie
równowagi
• sprawdź jak to działa podczas przejażdżki i stań oko
w oko z najnowszą technologią
• czas trwania zajęć 1,5 h

GRA „POSZUKIWACZE SKARBÓW”
• przy pomocy mapy i wykrywacza metalu odnajdziesz
zaginiony skarb Indiany Jonesa
• gra będzie wymagała od Ciebie myślenia strategicznego
oraz umiejętności współpracy z grupą
• odpowiedni kamuflaż będzie atutem Twojej grupy
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 76 zł od osoby przy grupie min. 30 os.
(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)

Cena zawiera: 1 obiad, zajęcia programowe realizowane przez animatorów i instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.
Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może
ulec zmianie.

2

KULKA – AKTYWNIE

PRZEDPOŁUDNIE
PAKIET SUPER AKTYWNY
• quady – jazda sprawnościowa po specjalnie przygotowanym torze
• zorbing – przemieszczanie się wewnątrz kuli sferycznej
• segway – przejażdżka elektrycznym pojazdem , utrzymującym w stanie równowagi
• czas trwania zajęć 1,5 h

POPOŁUDNIE
SURVIVAL – SZKOŁA PRZETRWANIA – KURS
PODSTAWOWY
• poznasz zasady poruszania się w terenie, dowiesz się
czym jest survival zielony i militarny
• dowiesz się jak przetrwać w lesie i poradzić sobie z siłami natury
• nauka budowy szałasów, rozpalania ognia bez użycia
zapałek, orientacji w terenie bez pomocy kompasu
• czas trwania zajęć 1,5 h

OGNISKO Z KIEŁBASKAMI
• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to odpowiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne gry i zabawy
integracyjne
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i napoje

cena 113 zł od osoby przy grupie min. 30 os.
(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)

PARK LINOWY
• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa i posługiwania się sprzętem alpinistycznym
• pokonasz jedną z tras o różnym stopniu trudności
• zajęcia ze sprzętem asekuracyjnym
• czas trwania zajęć 1,5 h
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Cena zawiera: 1 obiad, zajęcia programowe realizowane przez animatorów i instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.
Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może
ulec zmianie.

Propozycje pobytu 1-dniowego

PROPOZYCJE POBYTU 2-DNIOWEGO

3

4

MALI AGENCI
ŚWIAT ARTYSTY

3
4
3

MALI AGENCI

DZIEŃ PIERWSZY
OKO W OKO Z NIEZWYKŁYM CZŁOWIEKIEM
– SPOTKANIE Z POLICJANTEM
• poznasz specyfikę pracy naszego gościa
• dowiesz się jakich używa narzędzi
• czas trwania zajęć 1,5 h

WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE
• poznasz metody ujawniania i zabezpieczania śladów
• poznasz rodzaje i klasyfikację śladów kryminalistycznych
• nauczysz się wyciągać wnioski na podstawie śladów
kryminalistycznych
• dowiesz się, jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia
• nauczysz się robić wywiad środowiskowy
• czas trwania zajęć 1,5 h

OGNISKO Z KIEŁBASKAMI
• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to odpowiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne gry i zabawy
integracyjne
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i napoje

DZIEŃ DRUGI
QUADY
• tylko u nas przejedziesz się oryginalnymi quadami
Yamaha
• przeprawa po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, oczywiście
wszystko pod okiem instruktora
• czas trwania zajęć 1,5 h

GRA TERENOWA „RANNY LOTNIK”
• zdobędziesz podstawowe umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy
• spróbujesz odnaleźć zaginionego w lesie rannego lotnika
• skonstruujesz nosze i przetransportujesz lotnika w bezpieczne miejsce
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 162 zł od osoby przy grupie min. 30 os.
(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)

Cena zawiera: 1 nocleg, pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu, zajęcia programowe
realizowane przez animatorów i instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.
Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może
ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 14.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

4

ŚWIAT ARTYSTY

DZIEŃ PIERWSZY
EKO-LUDKI
• artystyczny warsztat recyklingowy
• st wor z ysz eko-ludka z mater iałów pozornie
niepotrzebnych
• nauka połączona z zabawą
• czas trwania zajęć 1,5 h

ZAJĘCIA NA SŁODKO, CZYLI
ROBIMY WATĘ CUKROWĄ
• dowiesz się, w jaki sposób powstaje wata cukrowa
• nauczysz się robić puszyste słodkości
• zjesz zrobioną przez siebie watę cukrową
• czas trwania zajęć 1,5 h

WARSZTATY DECOUPAGE
• odkryjesz w sobie dusze artysty
• poznasz jedną z najbardziej kreatywnych technik ozdabiania przedmiotów
• przekonasz się, jak przy pomocy materiałów dostępnych
w każdym domu stworzyć niesamowite dzieło
• czas trwania 1,5 h

WARSZTATY LEPIENIA Z GLINY
• poznasz tajniki lepienia z gliny i zobaczysz na własne
oczy, jak ze zwykłego kawałka gliny powstają wspaniałe rzeczy
• zdobędziesz nowe umiejętności oraz zabierzesz ze sobą
własnoręcznie wykonane pamiątki
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 147 zł od osoby przy grupie min. 30 os.
(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)

TWORZENIE BIŻUTERII
• zajęcia praktyczne pod okiem instruktora
• stworzysz własnoręcznie biżuterię z kolorowych kryształków i koralików
• Uwaga Chłopcy! Pamiętajcie, że prezenty wykonane
własnoręcznie są najcenniejsze...
• czas trwania zajęć 1,5 h

KARAOKE, CZYLI CZASAMI CZŁOWIEK MUSI…
• karaoke, czyli rozśpiewany wieczór z animatorem przy
najróżniejszych przebojach z całego świata
• zapewniamy nagłośnienie, program karaoke, rzutnik
• tu nie liczy się talent, lecz dobra zabawa!
• czas trwania 1,5 h

Propozycje pobytu 2-dniowego

DZIEŃ DRUGI

Cena zawiera: 1 nocleg, pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu, zajęcia programowe
realizowane przez animatorów i instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.
Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może
ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 14.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.
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PROPOZYCJE POBYTU 3-DNIOWEGO
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5

SUPER MISJA SPECJALNA

DZIEŃ PIERWSZY:

NOWOŚĆ

SUPER MISJA SPECJALNA

• przekonasz się, że survival to doświadczenie, niezapomniana przygoda, przetrwanie a przede wszystkim
doskonała zabawa
• czas trwania zajęć 1,5 h

QUADY

PAKIET „SOKOLE OKO” – TRZY STRZELNICE!!!

• tylko u nas przejedziesz się oryginalnymi quadami
Yamaha
• przeprawa po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, oczywiście
wszystko pod okiem instruktora
• czas trwania zajęć 1,5 h

• strzelanie z broni pneumatycznej, łuku tradycyjnego
i sportowego oraz z użyciem broni barwiącej
• trening celności na specjalnie przygotowanych
strzelnicach
• czas trwania zajęć 1,5 h

PARK LINOWY
SYMULATOR LOTÓW KOSMICZNYCH
– ŻYROSKOP
• spróbujesz swoich sił na supernowoczesnym symulatorze treningu dla pilotów statków kosmicznych
• pokonasz strach i zmierzysz się z potężną siłą grawitacji
• czas trwania zajęć 1,5 h

• zostaniesz dokładnie poinstruowany na temat zasad korzystania z parku linowego
• pokonasz swoje słabości – przejdziesz po jednej z tras
• zajęcia odbywają się pod opieką instruktora i ze sprzętem asekuracyjnym
• czas trwania zajęć 1,5 h

DZIEŃ DRUGI:

NOCNA GRA TERENOWA „DOM PEŁEN
ZAGADEK”

SURVIVAL – SZKOŁA PRZETRWANIA – KURS
PODSTAWOWY
• zdobędziesz wiedzę o zasadach orientacji w terenie, posługiwania się kompasem i nie tylko...
• poznasz trudną sztukę kamuflażu i wzniecania ognia
bez zapałek

• nauczysz się metod obrony się przed atakiem psa i innych zwierząt
• czas trwania 3 h

cena 267 zł od osoby przy grupie min. 30 os.
(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 2 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu, zajęcia programowe
realizowane przez animatorów i instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.
Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może
ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 14.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

• wcielisz się w postać detektywa i rozwiążesz zagadkę
tajemniczego zniknięcia gospodarza domu
• nocna gra terenowa z dreszczykiem
• czas trwania zajęć 2 h

DZIEŃ TRZECI:
GRA TERENOWA „RANNY LOTNIK”
• zdobędziesz podstawowe umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy
• spróbujesz odnaleźć zaginionego w lesie rannego lotnika
• skonstruujesz nosze i przetransportujesz lotnika w bezpieczne miejsce
• czas trwania zajęć 1,5 h

WARSZTATY SAMOOBRONY
• weźmiesz udział w krótkim kursie samoobrony
• poznasz zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole,
na podwórku, w domu itp.
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Propozycje pobytu 3-dniowego

PROPOZYCJE POBYTU 3-DNIOWEGO
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6

MAZURSKA PRZYGODA

MAZURSKA PRZYGODA

DZIEŃ PIERWSZY:
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
• zestaw zabaw i gier integracyjnych, które budują wzajemne zaufanie pomiędzy uczestnikami
• wspólne rozwiązywanie zadań i pokonywanie przeszkód
to przygoda i dobra zabawa
• dla Twojej grupy przygotowaliśmy zestaw zadań logicznych oraz sprawnościowych
• czas trwania zajęć 1,5 h

GDZIE JESTEŚMY
• zwiad terenowy po okolicy
• nauka posługiwania się mapą i kompasem
• wyznaczanie kierunków świata – jak to robiono kiedyś
i dziś
• bieg na orientację z wykorzystaniem nowych
umiejętności
• czas trwania zajęć 1,5 h

OGNISKO Z KIEŁBASKAMI
• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to odpowiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne gry i zabawy
integracyjne
• zapewniamy ułożony stos ogniskowy, pomoc przy rozpalaniu ogniska, kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup i napoje

DZIEŃ DRUGI:
STRZELNICA PAINTBALLOWA
• nauczysz się strzelać z profesjonalnych replik broni
bojowej
• zdobędziesz miano najlepszego snajpera zawodów
• każdy uczestnik odda 45 strzałów do celów umieszczonych w różnych odległościach
• czas trwania zajęć 1,5 h

WARSZTATY ŁUCZNICZE

DZIEŃ TRZECI:

• nauczysz się strzelać z łuku tradycyjnego i sportowego
• sprawdzisz swoją koncentrację i celność
• weźmiesz udział w mini zawodach łuczniczych, zostaniesz Robin Hoodem – najlepszym łucznikiem
• czas trwania zajęć 1,5 h

ZAJĘCIA INTERPERSONALNE

QUADY
• tylko u nas przejedziesz się oryginalnymi quadami
Yamaha
• przeprawa po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, oczywiście
wszystko pod okiem instruktora
• czas trwania zajęć 1,5 h

SPŁYW KAJAKOWY PO JEZIORZE
• specjalna propozycja dla osób rozpoczynających przygodę z kajakami
• teoretyczne i praktyczne szkolenie kajakowe
• wycieczka kajakami turystycznymi po jeziorze Łęsk
w Rezerwacie Przyrody Kulka
• zapewniamy kajaki, kapoki i opiekę ratownika
• czas trwania 1,5 h

KARAOKE, CZYLI CZASAMI CZŁOWIEK MUSI…
• rozśpiewany wieczór z animatorem
• konkurs karaoke przy najróżniejszych przebojach z całego świata
• zapewniamy nagłośnienie, program karaoke, rzutnik
• tu nie liczy się talent, lecz dobra zabawa
• czas trwania zajęć 1,5 h

Propozycje pobytu 3-dniowego

• nauka budowania własnego wizerunku
• poznasz jakie są Twoje mocne strony i jak je efektywnie
wykorzystywać
• wypracujesz umiejętność pracy w zespole
• czas trwania zajęć 1,5 h

PARK LINOWY
• zostaniesz dokładnie poinstruowany na temat zasad korzystania z parku linowego
• pokonasz swoje słabości – przejdziesz po jednej z tras
• zajęcia odbywają się pod opieką instruktora i ze sprzętem asekuracyjnym
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena: 291 zł od osoby przy grupie min. 30 os.
(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 2 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu, zajęcia programowe
realizowane przez animatorów i instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.
Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może
ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 14.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.
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CIEKAWI ŚWIATA

CIEKAWI ŚWIATA

DZIEŃ PIERWSZY:
GRA TERENOWA „KULKOWE PODCHODY”
• poznasz podstawowe znaki patrolowe oraz sposoby wyznaczania kierunków świata bez użycia mapy i kompasu
• przeżyjesz aktywną przygodę na leśnym szlaku
• wykonasz pasjonujące zadania i spróbujesz przechytrzyć swoich rywali
• czas trwania zajęć 1,5 h

GRAFFITI – SZTUKA ULICY…
• nauczysz się malowania graffiti
• wspólnie z przyjaciółmi stworzycie klasowe logo
• zabierzesz głos w dyskusji pod hasłem "Graffiti – sztuka
czy przejaw wandalizmu?"
• czas trwania zajęć 1,5 h

NOCNA GRA TERENOWA „ŚWIETLIKI”
• przez mroczny las do celu poprowadzą Cię świetliki
• pokonasz nocną trasę, wykonując zagadkowe zadania
• wyprawa z niespodzianką i dreszczykiem emocji...
• czas trwania zajęć 1,5 h

DZIEŃ DRUGI:
PAKIET ANTYGRAWITACYJNY
• euro – bungee – akrobatyczne ewolucje na specjalistycznej trampolinie z asekuracją
• żyroskop – symulator lotów kosmicznych, poczuj się
jak prawdziwy pilot
• czas trwania zajęć 1,5 h

WEJŚCIE NA WIEŻĘ ZE SKRZYNEK
• poznasz podstawowe węzły alpinistyczne i nauczysz
się ich stosowania
• pokonasz swoje słabości – wejdziesz na wieżę ze
skrzynek

• zajęcia odbywają się pod opieką instruktora i ze sprzętem asekuracyjnym
• czas trwania zajęć 1,5 h

ZAJĘCIA ŁĄCZNOŚCIOWE
• powrócisz do czasów, kiedy o telefonach komórkowych
nikt nie słyszał
• alfabet Morse'a, telefon polowy to będzie dla Ciebie
wyzwanie
• podczas zajęć sprawdzisz się jako łącznościowiec
• czas trwania zajęć 1,5 h

WIELKA DEMOLKA
• nauczysz się prostych prac murarskich
• podzieleni zostaniecie na dwa zespoły – każda z drużyn musi wybudować jak największy oraz najmocniejszy mur
• następnie spróbujesz zniszczyć mur przeciwników, zwycięża drużyna, której mur okaże się trwalszy...
• czas trwania zajęć 1,5 h

WEJŚCIÓWKA DO NOWOCZESNEJ DYSKOTEKI
W COOL CLUB
• super klimat: najnowsza muzyka – Techno, Dance,
House, Pop, R&B, HH
• 100% dobrej zabawy: DJ, nowoczesny wystrój, oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne nagłośnienie
o mocy 5 tys. wat, 2 sale: taneczna i barowa z czerwonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem
• wstęp tylko dla uczestników zielonych szkół!
• czas trwania 3 h
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DZIEŃ TRZECI:
MEGA CHIŃCZYK
• jedna z najpopularniejszych gier planszowych w nietypowych rozmiarach
• rozegrasz partię w chińczyka, gdzie to właśnie TY będziesz pionkiem w grze!
• świetna zabawa i jednocześnie integracja w grupie!
• czas trwania zajęć 1,5 h

SEGWAY
• bijący rekordy popularności w Ameryce, dwuśladowy
pojazd elektryczny, który sam utrzyma Cię w stanie
równowagi
• sprawdź jak to działa podczas przejażdżki i stań oko
w oko z najnowszą technologią
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 259 zł osoby przy grupie min. 30 os.
(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 2 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu, zajęcia programowe
realizowane przez animatorów i instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.
Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może
ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 14.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

Propozycje pobytu 3-dniowego

PROPOZYCJE POBYTU 4-DNIOWEGO
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CZTERY ŻYWIOŁY

• zabawa dla osób lubiących wyzwania, oczywiście
wszystko pod okiem instruktora
• czas trwania zajęć 1,5 h

WARSZTATY LEPIENIA Z GLINY
• poznasz tajniki lepienia gliny i zobaczysz na własne oczy,
jak ze zwykłej grudki ziemi powstają wspaniałe rzeczy
• poznasz specyfikę zawodu garncarza
• zabierzesz ze sobą nowe umiejętności i ręcznie wykonane pamiątki
• czas trwania zajęć 1,5 h

UDZIAŁ W DYSKOTECE W NOWOCZESNYM COOL
CLUB

8

CZTERY ŻYWIOŁY

Pozwól zaprosić się na 4-dniową, niepowtarzalną przygodę. Zasmakujesz cudów natury rodem z Mazur: Wody,
Ziemi, Ognia i Wiatru. Poznasz sporty, które możemy
uprawiać, wykorzystując to, co dały nam żywioły…

DZIEŃ PIERWSZY „WODA”:
SPŁYW KAJAKOWY PO JEZIORZE
• specjalna propozycja dla osób rozpoczynających przygodę z kajakami
• teoretyczne i praktyczne szkolenie kajakowe
• wycieczka kajakami turystycznymi po jeziorze Łęsk
w Rezerwacie Przyrody Kulka
• zapewniamy kajaki, kapoki i opiekę ratownika
• czas trwania zajęć 1,5 h

JAK RYBA W WODZIE…
• zapoznasz się z ekosystemem jeziora Łęsk, hodowlą
ryb słodkowodnych (odżywianie, długość życia i tempo
wzrostu, rozród, odłowy ryb i ich wpływ na populację)
• dowiesz się jak wygląda organizacja gospodarstwa
rybackiego
• czas trwania zajęć: 1,5 h

• super klimat: najnowsza muzyka – Techno, Dance,
House, Pop, R&B, HH
• 100% dobrej zabawy: DJ, nowoczesny wystrój, oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne nagłośnienie
o mocy 5 tys. wat,
• 2 sale: taneczna i barowa z czerwonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem
• czas trwania zajęć 3 h

DZIEŃ TRZECI „OGIEŃ”:
SURVIVAL – SZKOŁA PRZETRWANIA – KURS
PODSTAWOWY
• zdobędziesz wiedzę o zasadach orientacji w terenie, posługiwania się kompasem i nie tylko...
• poznasz trudną sztukę kamuflażu i wzniecania ognia
bez zapałek
• przekonasz się, że survival to doświadczenie, niezapomniana przygoda, przetrwanie, a przede wszystkim
doskonała zabawa
• czas trwania zajęć 1,5 h

OKO W OKO Z NIEZWYKŁYM CZŁOWIEKIEM –
SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM
• spotkasz się z zawodowym strażakiem, który opowie
Ci o walce z ogniem
• dowiesz się, jak ciekawe i niebezpieczne może być niesienie pomocy innym
• nasz gość chętnie odpowie Ci na wszystkie pytania
• czas trwania zajęć 1,5 h

FIRE SHOW Z OGNISKIEM
• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to odpowiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne gry i zabawy
integracyjne
• zobaczysz akrobatyczny pokaz przy użyciu ognia:
spotkanie człowieka z ogniem na granicy bezpieczeństwa, oczywiście wszystko oglądane z odpowiedniej
odległości
• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ketchup
i napoje

DZIEŃ CZWARTY „POWIETRZE”:
ZORBING
• zabawa, która dostarczy ekstremalnych doznań…
• pokonasz swoją granice strachu, przemieszczając się
wewnątrz kuli sferycznej
• czas trwania zajęć 1,5 h

SYMULATOR LOTÓW KOSMICZNYCH
• spróbujesz swoich sił na supernowoczesnym symulatorze treningu dla pilotów statków kosmicznych
• pokonasz strach i zmierzysz się z potężną siłą grawitacji
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 389 od osoby przy grupie min. 30 os.
(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 3 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu, zajęcia programowe
realizowane przez animatorów i instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.
Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może
ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 14.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

DZIEŃ DRUGI „ZIEMIA”:
WĘDRÓWKA PO REZERWACIE PRZYRODY
KULKA
• odkryjesz nowe nieprzetarte szlaki i spróbujesz swoich
sił w spotkaniu z dziką przyrodą...
• poznasz faunę i florę pięknego, mazurskiego lasu
w Rezerwacie Przyrody Kulka
• nauczysz się rozpoznawać różne gatunki leśnych
zwierząt
• długość trasy – ok. 5 km / ok. 3 h

QUADY
• tylko u nas przejedziesz się oryginalnymi quadami Yamaha
• przeprawa po specjalnie przygotowanym torze

Propozycje pobytu 4-dniowego
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PROPOZYCJE POBYTU 5-DNIOWEGO
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W 5 DNI
DOOKOŁA ŚWIATA

W 5 DNI DOOKOŁA ŚWIATA

• każdy uczestnik otrzyma strój, maskę ochronną
i 100 kulek
• czas trwania zajęć 1,5 h

DZIEŃ PIERWSZY „GRECJA”:

TWORZENIE „ORIENTALNEJ” BIŻUTERII

SPŁYW KAJAKOWY PO JEZIORZE – „KAJAKIEM
PRZEZ MORZE ŚRÓDZIEMNE DO GRECJI”

• zajęcia praktyczne pod okiem instruktora
• stworzysz własnoręcznie biżuterię z kolorowych kryształków i koralików
• Uwaga Panowie! Pamiętajcie, że prezenty wykonane
własnoręcznie są najcenniejsze...
• czas trwania zajęć 1,5 h

• specjalna propozycja dla osób rozpoczynających przygodę z kajakami
• teoretyczne i praktyczne szkolenie kajakowe
• wycieczka kajakami turystycznymi po jeziorze Łęsk
w Rezerwacie Przyrody Kulka
• zapewniamy kajaki, kapoki i opiekę ratownika
• czas trwania zajęć 1,5 h

ZORBA W GRECJI
• zabawa, która dostarczy ekstremalnych doznań...
• pokonasz swoją granicę strachu – przemieszczając się
wewnątrz kuli sferycznej
• czas trwania zajęć 1,5 h

NOCNA „WYPRAWA NA AKROPOL” – GRA
TERENOWA „ŚWIETLIKI”
• przez mroczny las do celu poprowadzą Cię świetliki
• pokonasz nocną trasę, wykonując zagadkowe zadania
• wyprawa z niespodzianką i dreszczykiem emocji...
• czas trwania zajęć 1,5 h

DZIEŃ DRUGI „INDIE”:

DZIEŃ TRZECI „FRANCJA”:
GDZIE JESTEŚMY? – POZNANIE OKOLICY
• zwiad terenowy po okolicy, nauka posługiwania się mapą
i kompasem
• wyznaczanie kierunków świata – jak to robiono kiedyś
a jak to się robi dziś
• bieg na orientację z wykorzystaniem nowych
umiejętności
• czas trwania zajęć 1,5 h

PARK LINOWY
– „WYPRAWA WE FRANCUSKIE ALPY”
• przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa i posługiwania się sprzętem alpinistycznym
• pokonasz jedną z tras o różnym stopniu trudności
• zajęcia ze sprzętem asekuracyjnym
• czas trwania zajęć 1,5 h

SZTUKA TWORZENIA ZMYWALNEGO TATUAŻU
• poznasz sztukę robienia zmywalnego tatuażu
• dowiesz się jakie są tradycje związane ze zdobieniem
ciała henną w Indiach
• własnoręcznie wykonasz tatuaż, który utrzymuje się na
skórze przez ok. 2 tygodnie
• czas trwania zajęć 1,5 h

QUADY – „ODCINEK SPECJALNY
NAJSŁYNNIEJSZEGO RAJDU PARYŻ – DAKAR”
• tylko u nas przejedziesz się oryginalnymi quadami Yamaha
• przeprawisz się po specjalnie przygotowanym torze
• zabawa dla osób lubiących wyzwania, oczywiście
wszystko pod okiem instruktora
• czas trwania zajęć 1,5 h

PAINTBALL
• sprawdź swoją szybkość myślenia i determinację podczas fabularyzowanej gry taktycznej z użyciem broni
barwiącej

UDZIAŁ W DYSKOTECE W NOWOCZESNYM COOL
CLUB
• super klimat: najnowsza muzyka – Techno, Dance,
House, Pop, R&B, HH
• 100% dobrej zabawy: DJ, nowoczesny wystrój, oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne nagłośnienie
o mocy 5 tys. wat
• 2 sale: taneczna i barowa z czerwonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem
• czas trwania zajęć 3 h

DZIEŃ CZWARTY „NIEMCY”:
WIELKA DEMOLKA – „PRZYBLIŻENIE HISTORII
MURU BERLIŃSKIEGO”
• nauczysz się prostych czynności murarskich, które wykorzystasz w praktyce
• spróbujesz wybudować ze swoją drużyną jak największy
oraz najmocniejszy mur
• będziesz miał za zadanie zniszczyć budowlę przeciwników, zwycięża drużyna, której mur okaże się trwalszy...
• czas trwania zajęć 1,5 h
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SEGWAY – „GP NIEMIEC”
• bijący rekordy popularności w Ameryce, dwuśladowy
pojazd elektryczny, który sam utrzyma Cię w stanie
równowagi
• sprawdź jak to działa podczas przejażdżki i stań oko
w oko z najnowszą technologią
• czas trwania zajęć 1,5 h

SYMULATOR LOTÓW KOSMICZNYCH –
„SZKOLENIE NIEMIECKICH LOTNIKÓW”
• spróbujesz swoich sił na supernowoczesnym symulatorze treningu dla pilotów statków kosmicznych
• pokonasz strach i zmierzysz się z potężną siłą grawitacji
• czas trwania zajęć 1,5 h

GRAFFITI – SZTUKA ULICY… – MALUJEMY MUR
BERLIŃSKI
• poznasz techniki tworzenia graffiti
• wspólnie z przyjaciółmi stworzysz klasowe logo
• zabierzesz głos w dyskusji pod hasłem "Graffiti – sztuka
czy przejaw wandalizmu?"
• czas trwania zajęć 1,5 h

DZIEŃ PIĄTY „BRAZYLIA”:
SURVIVAL – SZKOŁA PRZETRWANIA –
„WYPRAWA DO BRAZYLIJSKIEJ DŻUNGLI”
– KURS PODSTAWOWY
• poznasz zasady poruszania się w terenie, dowiesz się
czym jest survival zielony i militarny
• dowiesz się jak przetrwać w lesie i poradzić sobie z siłami natury
• nauka budowy szałasów, rozpalania ognia bez użycia
zapałek, orientacji w terenie bez pomocy kompasu
• czas trwania zajęć 1,5 h

WARSZTATY ŁUCZNICZE
• nauczysz się strzelać z łuku tradycyjnego i sportowego
• sprawdzisz swoją koncentrację i celność
• weźmiesz udział w minizawodach łuczniczych!
• czas trwania zajęć 1,5 h

cena 497 zł od osoby przy grupie min. 30 os.
(1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie)
Cena zawiera: 4 noclegi, pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu, zajęcia programowe
realizowane przez animatorów i instruktorów, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: transportu.
Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może
ulec zmianie.
UWAGA!
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 14.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 12.00.

Propozycje pobytu 5-dniowego

Biuro Podróży Szarpie Travel Olsztyn
ul. Mickiewicza 17/2, tel: 089 527 47 67

infolinia: 801 081 661

www.szarpie.pl
www.kulka.mazury.pl

