
Mazury - Kulka - Akademia Młodego Agenta. Zostań Super Agentem. Obóz młodzieżowy na Mazurach (wiek 10-14 lat).

Termin: 09.08-19.08.2011

Cena zawiera:
zakwaterowanie (10 noclegów), wyżywienie, realizację programu, opiekę pedagogiczną i medyczną, instruktorów warsztatowych, opiekę 
ratownika, ubezpieczenie NNW. Transport z Koszalina pod opieką konwojenta PKP, autokarem lub busem

Cena nie zawiera:
kieszonkowego, wydatków programowych, dodatkowych pakietów i wycieczek

Kulka jest specjalistycznym ośrodkiem kolonijnym o powierzchni 3 ha, położonym ok. 15 km od Szczytna nad brzegiem jeziora Łęsk. Do 
dyspozycji uczestników przygotowaliśmy: specjalny tor quadowy, most linowy, strzelnicę, pawilon świetlicowy (salę dyskotekową, salę ze 
stołami do ping-ponga, salę dydaktyczną), boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, plac zabaw dla dzieci, plażę z pomostem na 
jeziorze. 

Hit sezonu! NOWO OTWARTY Cool CLUB – 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 na biforki i afterki, z czerwonymi okrągłymi 
kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem i minisceną. Super bezpiecznie – Cool CLUB – dostępny tylko dla kolonistów i 
obozowiczów w Kulce.

ZAKWATEROWANIE:
Namioty harcerskie 10-osobowe (po 6-7 osób w namiocie) – wyposażone w łóżka polowe, materace, koce, podłogę, półki na rzeczy 
osobiste. Murowany pawilon sanitarny: WC, umywalki, prysznice.
UWAGA! Zabierz ze sobą śpiwór.

Wyżywienie
cztery posiłki dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Pierwszy posiłek – obiad w dniu przyjazdu, ostatni – śniadanie w dniu 
wyjazdu.

Program podstawowy:
* Całodniowa wycieczka Olsztynek - Grunwald. W Olsztynku będziesz miał okazję podziwiać oryginalne, zabytkowe budowle oraz 
perfekcyjne rekonstrukcje budynków w Parku Etnograficznym. Zwiedzając Pole Bitwy pod Grunwaldem oraz muzeum na żywo przeżyjesz 
chwile wiktorii króla Jagiełły.
* Całodniowa wycieczka Mikołajki - Kosewo. W Mikołajkach czeka na Ciebie „Tropikana” – wodny park rozrywki w hotelu Gołębiewski: 700 
metrów zjeżdżalni rurowych, jacuzzi, sauny, jaskinia solna, śnieżna i inne atrakcje. Bilet płatny dodatkowo 15 zł (do 12 lat) i 30 zł 
(powyżej 12 lat) – bilety płatne indywidualnie - nie wliczone w cenę nagrody.
W Kosewie Górnym zobaczysz i dotkniesz różnych gatunków zwierząt w ich naturalnym otoczeniu, zwiedzisz wyjątkowe muzeum poroży w 
stacji badawczej PAN.

Program Akademii Młodego Agenta: 
* quady – przejażdżka sprawnościowa czterokołowcami po specjalnie przygotowanym torze (tylko u nas oryginalne quady Yamaha!),
* zobaczysz WSPol, gdzie szkolą się oficerowie polskiej policji,
* zajęcia linowe – poznasz podstawowe węzły alpinistyczne, przejdziesz po moście linowym i wejdziesz na wieżę ze skrzynek,
* nauka strzelania z łuku oraz broni pneumatycznej zakończona zawodami,
* wyprawa do Starych Kiejkut, miejscowości, w której rzekomo znajduje się tajna baza CIA w Polsce,
* poznawanie technik samoobrony,
* poznawanie sposobów szyfrowania wiadomości,
* zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
* codzienna zaprawa poranna dla podtrzymania sprawności fizycznej Młodego Agenta,
* zajęcia terenoznawcze – nauka posługiwania się kompasem, poznawanie zasad określania, kierunków, czytanie mapy, GPS,
* zajęcia survivalowe – sztuka przetrwania w lesie, kamuflażu i wzniecania ognia,
* warsztat detektywistyczny, podstawy daktyloskopii,
* gra terenowa „Poszukiwacze skarbów” z użyciem wykrywaczy metalu,
* nocna gra terenowa „Świetliki”,
* „Gra Agent” – gra terenowa sprawdzająca siłę charakteru i podsumowująca szkolenie agenta,
* uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Akademii Młodego Agenta,

* Cool CLUB – klubowe klimaty; dyskoteki – niezapomniane zabawy z DJ-em, super muzyką, do dyspozycji uczestników sala taneczna i 
barowa,
* kąpiele i plażowanie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy, konkursy.

Program fakultatywny - dodatkowo płatny i nie wliczony w cenę nagrody !
Olsztyn –wycieczka autokarowa – zwiedzanie Starego Miasta (zamek – Muzeum Warmii i Mazur, stary ratusz, kościół św. Jakuba, Wysoka 
Brama), wizyta w Planetarium Lotów Kosmicznych. Cena – 69 zł.
Wilno – wycieczka autokarowa – stare miasto, Ostra Brama, ratusz, katedra z grobami królewskimi, dziedziniec Uniwersytetu Wileńskiego, 
wzgórze Gedymina, cmentarz na Rossie. Cena – 159 zł.
Paintball – gra w maskach ochronnych z użyciem pistoletów barwiących (otrzymasz 100 kulek barwiących). Cena – 49 zł.
Paintball Plus – pakiet 4 fabularyzowanych gier taktycznych z użyciem broni barwiącej, podczas których sprawdzisz swoją zdolność 
działania w grupie, zgłębisz sztukę kamuflażu (otrzymasz 400 kulek barwiących). Cena pakietu – 149 zł.
Pakiet Super Aktywny – sprawdź jak to działa!
Segway – tylko u nas przejażdżka dwuśladowym pojazdem, który sam utrzyma Ciebie w stanie równowagi. 
Zorbing – przemieszczanie się wewnątrz kuli sferycznej.
Quady – przeprawa po specjalnie przygotowanej trasie (tylko u nas oryginalne quady Yamaha!) Cena pakietu – 99 zł.
Pakiet Super Aktywny Plus: Dłuższa wyprawa z dreszczykiem emocji... Pakiet specjalny Quadów, Zorbingu i Segway’a zawierający oprócz 
przejażdżki, również naukę oraz udział w fabularyzowanej grze taktycznej. Jako komandos, między innymi na podstawie mapy 
przewieziesz quadem satelitę szpiegowskiego przez granicę. W kuli sferycznej pokonasz ‘pole minowe’. Uciekniesz wrogim agentom na 
Segway`u. A dodatkowo otrzymasz pamiątkową koszulkę. Cena pakietu –199 zł.

Zabierz ze sobą legitymację szkolną, paszport (przy wycieczce do Wilna), śpiwór i ewentualnie poduszkę „Jaśka” (dla obozów pod 
namiotami).


