


GIEWARTÓW

Ośrodek „Michasiówka” położony jest nad przepięknym i 
krystalicznie czystym jeziorem Powidzkim w Giewartowie (około 10 km 
od Słupcy, 40 km od Konina i 85 km od Poznania). Ośrodek jest 
ogrodzony, posiada bezpośredni dostęp do wody (130 m linii 
brzegowej), własną plażę, pomost, położony jest w zatoce, gdzie woda 
jest płytsza (do 1,20 m) i cieplejsza niż na otwartym jeziorze – idealne 
miejsce dla początkujących pływaków :-). Mieszkamy w ładnie 
wykończonych domkach drewnianych lub murowanych, dysponujących 
3-6 osobowymi pokojami z pełnym węzłem sanitarnym. Część bazy 
noclegowej jest świeżutka :-), wybudowana w ubiegłym roku. Teren 
ośrodka jest zielony, zadbany i wypielęgnowany :-). W sąsiedztwie duża 
stadnina koni (około 1 km od ośrodka). Jeśli marzycie o udanym 
wypoczynku w uroczym zakątku to nie znajdziecie lepszego miejsca!

Do dyspozycji gości:
- plaża,
- pomost,
- wypożyczalnia sprzętu sportowego (kajaki, łódka, piłki, badminton), 
- boisko do siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej, unihoka, 
- świetlica: stół do ping-ponga, piłakrzyki, tv, 
- plac zabaw, 
- letnie kino,
- namiot 150m2,
- miejsce na ognisko.
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GIEWARTÓW

To oferta specjalna :-) dla żądnych przygód, doskonałej zabawy i wesołego 
towarzystwa! :-) Bez nudy, aktywnie, radośnie, w gronie fantastycznych 
instruktorów oraz roześmianych dziewczynek i chłopców :-). Codziennie 
dostarczamy świeżą porcję wakacyjnej adrenalinki :-):-). Poczujecie emocje 
równe wygranej w Mistrzostwach Świata! Ekscytacja rozpocznie się od ścianki 
wspinaczkowej, później batut, nurkowanie, łucznictwo i liny! Każdy dzień to 
inne, fascynujące zajęcia i nowe przygody. Nie musicie się bać niczego! Podczas 
zajęć wodnych jesteście zabezpieczeni kapokami i piankami, na zajęciach 
linowych kaskami i linami asekuracyjnymi! Czeka Was wiele wyśmienitej 
zabawy!

Zajęcia: 5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

do odważnych świat należy! Będziecie stąpać po cienkiej linie, 
wcale nie tak wysoko jak się wydaje :-) Pokonacie mosty linowe, sieci pajęcze i nie 
przerazi Was zjazd kolejką tyrolską.

 wystarczy jeszcze kilka kroków, a zdobędziesz 
najwyższy szczyt. Świat z tej wysokości jest naprawdę piękny, a Ty będziesz dumny, 
że udało Ci się pokonać strach!

 zaczniesz od jednej, małej skrzyneczki, a skończysz na 25. Jak wygląda 
świat z 10 metrów? Każdego dnia bijemy rekord Króla Skrzynkowego … a może 
Królowej? :-). 

 w gorące dni i po gorących wrażeniach 
będziemy odpoczywać na plaży, kąpiąc się i plażując. Dla aktywnych piłka wodna, 
podczas której połączycie wytrzymałość i technikę najlepszych pływaków z 
piłkarską kreatywnością, a dla miłośników wodnej rywalizacji kosz wodny.

 kto chce zobaczyć co jest na dnie jeziora i jak zachowują się ryby w 
głębinie? ABC –  czyli nurkowanie z maską, płetwami i fajką.

 jak wiosłować, płynąć, kontrować, robić tratwy i wodować kajak. 
Uzbrojeni w  niespożyte siły i dobry humor wyruszamy na wyprawę po jeziorze. 

 akcja, koordynacja i szybka reakcja :-)  
 zamienimy piłkę do siatki na baloniki z wodą :-). Mokry przegrywa :-).

spróbujemy nie tylko poznać zasady profesjonalnej gry, ale 
postaramy się też poznać najfajniejsze koszykarskie triki.

super zabawa dla małych, średnich i całkiem dużych. Potrafisz zrobić salto i 
wylądować na nogi? Nasi instruktorzy pokażą Wam wiele ciekawych ćwiczeń na 
batucie. Zabezpiecza nas siatka, która nie pozwoli wylądować poza batutem. Dla 
najwyżej skaczących spadochron – tak na wszelki wypadek :-).

jak zostać Robin Hoodem? Wrócimy do tradycji, będziesz strzelać z 
łuku bez przyrządów celowniczych, do tarcz i balonów. Jak zwykle dobra zabawa i 
bezpieczeństwo będą najważniejsze.

 fascynująca rozgrywka drużynowa. Każdy odegra swoją rolę w 
Poszukiwaczach skarbów, Rycerzach okrągłego stołu, a może w Misji Atlantis? 

  niesamowita przygoda pod osłoną nocy :-), wasza 
drużyna będzie zdana tylko na siebie, konieczna będzie więc współpraca no i 
oczywiście trochę szczęścia.  Przed Wami wiele zadań i odnalezienie ukrytego 
skarbu :-)

 podążymy śladem znaków, ukrytych zagadek i rebusów,  by 
sprawdzić, co kryje tajemnicze hasło! 

fascynująca rywalizacja obozowicze kontra kadra :-). 
Czy komiczna kadra pokona niesamowitych ziemskich obozowiczów?

czas Euro 2012 zaraża nas wszystkich piłkarskim 
szaleństwem! I niepotrzebna nam wcale murawa największych stadionów! 
Wystarczy odrobina wyobraźni, pasja, kumple z drużyny przeciwnej i piłkarzyki 
stołowe.  Wyłonimy najlepszą drużynę Michasiówka Cup 2012! Zbytnio się nie 
nabiegacie ale emocji będzie sporo!

 zwinność i sprawność okażą się niezbędne! Labirynt szczelin, przejść i 
wąskich korytarzy przeprowadzi Was na drugą, tajemną stronę. 

 bawi, integruje, kolorowa, odlotowa i na  wiele pomysłów 
gotowa! 

sunsportowa scena będzie Wasza! Niezapomniana szansa zabłyśnięcia 
i demonstracji kilkuoktawowego głosu.

 doskonała zabawa dla wielbicieli gwiazd. Tylko od Was 
zależy jak daleko poniesie Was fantazja, którą z gwiazd wybierzecie i jak bardzo 
rozbawicie publiczność :-).

ZAJĘCIA LINOWE

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE

PARK LINOWY – 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA –

SKRZYNKI -

PŁYWANIE – PLAŻOWANIE - KĄPIEL –

NURKOWANIE – 

KAJAKARSTWO –

SIATKÓWKA PLAŻOWA  –
BALONIADA –
KOSZYKÓWKA– 

BATUT – 

ŁUCZNICTWO – 

GRY TERENOWE –

NOCNE GRY TERENOWE –

PODCHODY -

MEGA KOMICZNY ZBIJAK – 

PIŁKARZYKI STOŁOWE – 

JASKINIA – 

CHUSTA ANIMACYJNA –

KARAOKE – 

MINI PLAYBACK SHOW –

OLIMPIADA ŚMIECHU –

MAM TO COŚ –

MALARSKIE IMPRESJE – 

BITWA MORSKA – 

KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA –

OGNISKO

MIĘTOWA BITWA – 

CHRZEST OBOZOWY –

WIELKI FINAŁ –

ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY –

SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE -

POGADUCHY DO PODUCHY –

BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU ZASYPIANIA – 

SEANS BAJKOWY – 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

CENA NIE OBEJMUJE: 

 kto zostanie mistrzem? Ten kto będzie uroczy, rozbrajający 
i dzięki komu najszybciej zapomnimy co już było serio, a co dla żartu :-)

 czyli doskonała okazja do zaprezentowania waszych licznych 
talentów :-).

 czyli eksplozja Waszego talentu na gigantycznych 
malarskich płótnach! Dzięki waszej wyobraźni powstaną wyjątkowe, tęczowe 
dzieła.

trafiony – zatopiony!  Ryzykowna misja w samym środku 
morskiej bitwy? Dowodzisz jednym okrętem, a nadpływa wielka, nieprzyjacielska 
flota? Trochę sprytu i z pewnością przechytrzysz przeciwnika! 

 niezbędne będą spryt, refleks i 
wiedza z różnych dziedzin obozowego życia :-) Okaże się, że dobrze jest wiedzieć jaki 
kolor oczu mają instruktorzy, z ilu jaj kucharz przygotowuje jajecznicę dla 150 
obozowych głodomorów lub jaką dobranockę uwielbia kierownik :-).

 z pieczeniem kiełbasek – wieczór, trzaskający ogień, gitarowe dźwięki i 
fantastyczna atmosfera wspólnej zabawy.

niepowtarzalna okazja wysmarowania kadry pastą o dowolnie 
wybranym kolorze o smaku.

 emocjonujące chwile dla każdego Nowicjusza, który musi 
udowodnić, że może stać się obozowym wyjadaczem :-). Czeka na Was kilka stacji 
zadaniowych: stacja obozowych tradycji, stacja sportowa, łamigłówkowa i 
oczywiście stacja wiedzy o kadrze oraz sztafeta śmiechu.

 każde, nawet te najbardziej fantastyczne dni kiedyś się kończą  ale 
każde zakończenie może być radosne! To czas rozstrzygnięcia konkursów, rozdania 
dyplomów, nagród i zdjęć. To także doskonała okazja by sprawdzić jak w ciągu tych 
dni widziało Was oko aparatu :-) Pamiętajcie spiszcie numery telefonów i adresy 
mailowe wszystkich ulubionych koleżanek i kolegów! W przeciwnym razie cały rok 
będziecie strasznie tęsknić. Pamiętajcie, że bajeczne wspomnienia wakacyjnych dni 
towarzyszyć Wam będą przez długie, szkolne miesiące, a kolorowe fotografie 
złagodzą szkolny trud. 

 brzmi bardzo poważanie, 
bo to poważny temat, a my Kochani chcemy Wam uświadomić, że  pierwsze trzy 
minuty decydują o ludzkim życiu i chcemy byście pomimo swojego młodego wieku 
to życie potrafili ratować.

 zorganizujemy wieczory trudnych pytań i 
mądrych odpowiedzi. Porozmawiamy o sprawach czasem wesołych, czasem 
smutnych, często niełatwych ale zawsze ważnych. Postaramy się znaleźć 
odpowiedzi na kwestie najistotniejsze: kto i dlaczego Wam imponuje, czy rodzice 
faktycznie marudzą, jak wytrzymać z rodzeństwem, jak reagować na przemoc, czy 
da się myśleć o niczym oraz wiele, wiele innych problemów, o których będziecie  
chcieli porozmawiać.

  zmęczeni przeżyciami minionego dnia spotykamy 
się w zaciszu domków na piżamowym  wieczorze, by podzielić się wrażeniami, 
opowiedzieć o wszystkich tajemnicach, problemach, wątpliwościach, radościach, 
fascynacjach. To czas wyciszenia, integracji, uspokojenia emocji i wspólnych planów 
na dzień następny.

niezbędny 
element dla wszystkich „Nieśpiochów” lub dla wielbicieli nieziemskich bajek. 

a właściwie seansik :-) Zwykle odbywa się tylko raz podczas 
turnusu ponieważ Wasz i Nasz Ukochany Kierownik nie przepada za szklanym 
ekranem :-).

 program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x 
dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu. 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-)

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany 

program możliwy do wykonania.

OŚRODEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
„MICHASIÓWKA” - GIEWARTÓW

ODJAZDOWE WAKACJE
obóz wodno-rekreacyjny dla dziewczynek i chłopców
(7-11 lat)

 

GIEWARTÓW

www.kolonieiobozy.net  |  www.MaszWakacje.pl

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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MINI PLAYBACK SHOW –

OLIMPIADA ŚMIECHU –

MAM TO COŚ –

MALARSKIE IMPRESJE – 

BITWA MORSKA – 

KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA –

OGNISKO

MIĘTOWA BITWA – 

CHRZEST OBOZOWY –

WIELKI FINAŁ –

ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY –

SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE -

POGADUCHY DO PODUCHY –

BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU ZASYPIANIA – 

SEANS BAJKOWY – 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

CENA NIE OBEJMUJE: 

 kto zostanie mistrzem? Ten kto będzie uroczy, rozbrajający 
i dzięki komu najszybciej zapomnimy co już było serio, a co dla żartu :-)

 czyli doskonała okazja do zaprezentowania waszych licznych 
talentów :-).

 czyli eksplozja Waszego talentu na gigantycznych 
malarskich płótnach! Dzięki waszej wyobraźni powstaną wyjątkowe, tęczowe 
dzieła.

trafiony – zatopiony!  Ryzykowna misja w samym środku 
morskiej bitwy? Dowodzisz jednym okrętem, a nadpływa wielka, nieprzyjacielska 
flota? Trochę sprytu i z pewnością przechytrzysz przeciwnika! 

 niezbędne będą spryt, refleks i 
wiedza z różnych dziedzin obozowego życia :-) Okaże się, że dobrze jest wiedzieć jaki 
kolor oczu mają instruktorzy, z ilu jaj kucharz przygotowuje jajecznicę dla 150 
obozowych głodomorów lub jaką dobranockę uwielbia kierownik :-).

 z pieczeniem kiełbasek – wieczór, trzaskający ogień, gitarowe dźwięki i 
fantastyczna atmosfera wspólnej zabawy.

niepowtarzalna okazja wysmarowania kadry pastą o dowolnie 
wybranym kolorze o smaku.

 emocjonujące chwile dla każdego Nowicjusza, który musi 
udowodnić, że może stać się obozowym wyjadaczem :-). Czeka na Was kilka stacji 
zadaniowych: stacja obozowych tradycji, stacja sportowa, łamigłówkowa i 
oczywiście stacja wiedzy o kadrze oraz sztafeta śmiechu.

 każde, nawet te najbardziej fantastyczne dni kiedyś się kończą  ale 
każde zakończenie może być radosne! To czas rozstrzygnięcia konkursów, rozdania 
dyplomów, nagród i zdjęć. To także doskonała okazja by sprawdzić jak w ciągu tych 
dni widziało Was oko aparatu :-) Pamiętajcie spiszcie numery telefonów i adresy 
mailowe wszystkich ulubionych koleżanek i kolegów! W przeciwnym razie cały rok 
będziecie strasznie tęsknić. Pamiętajcie, że bajeczne wspomnienia wakacyjnych dni 
towarzyszyć Wam będą przez długie, szkolne miesiące, a kolorowe fotografie 
złagodzą szkolny trud. 

 brzmi bardzo poważanie, 
bo to poważny temat, a my Kochani chcemy Wam uświadomić, że  pierwsze trzy 
minuty decydują o ludzkim życiu i chcemy byście pomimo swojego młodego wieku 
to życie potrafili ratować.

 zorganizujemy wieczory trudnych pytań i 
mądrych odpowiedzi. Porozmawiamy o sprawach czasem wesołych, czasem 
smutnych, często niełatwych ale zawsze ważnych. Postaramy się znaleźć 
odpowiedzi na kwestie najistotniejsze: kto i dlaczego Wam imponuje, czy rodzice 
faktycznie marudzą, jak wytrzymać z rodzeństwem, jak reagować na przemoc, czy 
da się myśleć o niczym oraz wiele, wiele innych problemów, o których będziecie  
chcieli porozmawiać.

  zmęczeni przeżyciami minionego dnia spotykamy 
się w zaciszu domków na piżamowym  wieczorze, by podzielić się wrażeniami, 
opowiedzieć o wszystkich tajemnicach, problemach, wątpliwościach, radościach, 
fascynacjach. To czas wyciszenia, integracji, uspokojenia emocji i wspólnych planów 
na dzień następny.

niezbędny 
element dla wszystkich „Nieśpiochów” lub dla wielbicieli nieziemskich bajek. 

a właściwie seansik :-) Zwykle odbywa się tylko raz podczas 
turnusu ponieważ Wasz i Nasz Ukochany Kierownik nie przepada za szklanym 
ekranem :-).

 program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x 
dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu. 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-)

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub 
niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany 

program możliwy do wykonania.

OŚRODEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
„MICHASIÓWKA” - GIEWARTÓW

ODJAZDOWE WAKACJE
obóz wodno-rekreacyjny dla dziewczynek i chłopców
(7-11 lat)

 

GIEWARTÓW

www.kolonieiobozy.net  |  www.MaszWakacje.pl

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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GIEWARTÓW GIEWARTÓW

GIEWARTÓW

Zapraszamy do naszego sunsportowego świata tańca, gdzie króluje pop, hip- 
hop, disco oraz salsa, cha-cha i rumba :-). Dla zakochanych w tańcu, wielbicieli 
„Step up”, „Dirty Dancing”, ale także „Tańca z gwiazdami”, „You can dance” i 
układów choreograficznych Katy Perry, Lady Gagi, Rihanny czy Justina Bibera 
:-). Stworzymy razem niesamowite, elektryzujące, wielkie taneczne show, 
godne najlepszych tancerzy! A ponieważ ciało tancerza powinno być 
wysportowane będziemy ćwiczyć zwinność na ściance wspinaczkowej, 
precyzję w parku linowym, celność podczas łucznictwa, sprężystość na 
batucie …

1 lub 2 razy dziennie  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

hip- hop, disco, pop, podstawy tańca towarzyskiego, jazzu i 
baletu :-), czyli wszystko to, co prawdziwy tancerz umieć powinien. Otworzymy 
dla Was drzwi do magicznego świata tańca, zarazimy miłością do niego, 
przekonamy, że to jeden z najgroźniejszych bakcyli jakie można połknąć :-).

Zajęcia taneczne: 

ZAJĘCIA TANECZNE: 

Cisza… Na wodzie delikatnie kołysze się spławik. Nagle znika pod wodą!  Żyłka napina się jak struna! 
RYBA!  Wędka drży w rękach, słychać pluski na wodzie … Tak! To jest szczupak. Ostateczne starcie i 
ryba jest już w podbieraku! Wyrusz z nami na wędkarską przygodę. Kto, kogo przechytrzy? My rybę, 
czy ryba nas? :-) Spróbujemy rozwikłać tajemnice każdego prawdziwego wędkarza, poznać najlepsze 
sposoby na złowienie wielkiej ryby :-), wypłyniemy łódkami na środek jeziora i urządzimy połowy, a  
w drodze konkursu wybierzemy najbardziej utalentowanego wędkarza.  Jeśli chcecie nabrać wiary, że 
złowienie szczupaka :-) to nie kwestia przypadku zapraszamy do nas! To będzie pojedynek na 
cierpliwość, spryt i spławik :-). 

5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

pilnie obserwuj spławik i czekaj na chwilę, w której zniknie pod wodą! Nie możesz 
spuścić z niego oka – nigdy nie wiadomo kiedy ryba zaatakuje.

 największa ryba zawsze siedzi na dnie jeziora. Sprawdzimy, jakie wodne potwory tam żerują.
 zapoluj na drapieżnego szczupaka, który czyha w ukryciu! Sam poczuj się jak myśliwy i złów 

jedną z najgroźniejszych ryb w jeziorze.
 prawdziwy wędkarz musi wiedzieć jak zamontować spławik czy sztuczną przynętę i 

jaki jest mu potrzebny sprzęt do złowienia wymarzonej ryby.
Zajęcia obejmują poznanie montowania zestawów do połowu spławikowego, gruntowego, spinowego.

 ryba nie bierze nigdy na pusty haczyk :-) A najlepsza przynęta to taka, którą sami 
zrobimy! Poznaj metody wyrobu przynęt i zanęt. Bądź twórcą najlepszej sztucznej przynęty i odkryj 
tajny składnik, który sprawi, że każda ryba rzuci się właśnie na twój haczyk!

 ryb w jeziorze jest mnóstwo! Każdy wędkarz doskonale zna ich zwyczaje i dobrze 
wie, gdzie ich szukać. Wiedza o gatunkach ryb to podstawa. Dowiedz się, jakie ryby żyją w jeziorze i jak 
się zachowują dobierz odpowiednią przynętę oraz łowisko. 

czyli jak zaplątać żyłkę, by nie stracić ryby! Dobranie odpowiedniego węzła to 
podstawa, aby ryba nie urwała się z haczyka. Zobaczysz jak wiele jest węzłów i  dowiesz się w jakich 
sytuacjach je stosować. 

Zajęcia: 

SPŁAWIKOWANIE – 

GRUNT –
SPINNING –

WĘDKARSKIE ABC –

PRZYNĘTA-ZANĘTA –

RYBOZNAWSTWO :-) –

WĘDKARSKIE WĘZŁY – 

ZAJĘCIA WĘDKARSKIE:

WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO
obóz taneczny dla dziewczynek i chłopców (7-11lat)

WIELKA RYBA 
obóz wędkarski 
dla chłopców (7-11 lat)

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian 
zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI  PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 
KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI STOŁOWE JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK SHOW, OLIMPIADA 
ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, MIĘTOWA 
BITWA CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ  ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  

7-11LAT 1290,00  
2

 
10.07-19.07.2012

 
1390,00

 

4
6

  

28.07-06.08.2012
15.08-24.08.2012

  

1390,00
1390,00

  
7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

Prawdziwie czaderski obóz dla prawdziwie twardych facetów :-). Codzienny 
dreszcz emocji, rosnąca temperatura rywalizacji i zwyżkujący poziom 
adrenaliny! Sunsportowy przebój dla amatorów strzelaniny kolorowymi 
kulkami i ujeżdżania koni mechanicznych. Wykażecie się umiejętnościami 
prawdziwego stratega i rajdowca, będziecie obmyślać taktykę gier i tworzyć 
plany jazdy na torze! Podczas paintball'a zabezpieczają Was maski i stroje 
moro, a na quad`ach jeździmy tylko w kaskach i ochraniaczach. Oczywiście 
opiekują się Wami instruktorzy odpowiedzialni za sędziowanie, 
bezpieczeństwo, a także obsługę techniczną sprzętu. Podczas paintball'a 
utrzecie nosa drużynie przeciwnej, a tresurą koni mechanicznych popiszecie 
się przed zespołem roześmianych cherleederek :-) ! 

paintball 400 kul, około 4-5 zajęć, ok. 1,5 godz. 
w grupie, quady: około 3-4 zajęć, ok. 1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 3 lub 
4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 na każdych zajęciach wyruszamy po prawdziwą przygodę. Musicie 
wykazać się zdolnościami prawdziwego stratega by przetrwać podczas 
„farbianych walk”. Gry odbywają się na ogrodzonym polu paintball'owym.

 niestety tutaj też nie da się odpocząć, trzeba walczyć z maszyną, żeby 
nie okazała się sprytniejsza od Was. Do pokonania tor quad`owy i własne 
słabości!

 a więc nocna wyprawa po prawdziwą przygodę! Nie 
martwcie się ciemność, współpraca, aktywność i pomysłowość okażą się 
waszymi sojusznikami!

czyli jak przekonać nieprzyjaciela, że nie istniejemy?
posługiwanie się kompasem, umiejętność czytania map, 

znajomość terenu to niezbędne umiejętności każdego kierowcy rajdowego i 
gracza paintball'owego!

hasła: równanie i meldowanie przestaną być tajemnicą :-), a staną 
się prawdziwie męską codziennością.

przekonamy was, że pozornie bezsensowny zbiór znaków 
może okazać się niezwykle ważną i super tajną wiadomością!

Zajęcia paintball'owo-quadowe: 

PAINTBALL –

QUADY –

MANEWRY NOCNE –

MASKOWANIE – 
TERENOZNASTWO – 

MUSZTRA – 

KSIĘGA SZYFRÓW – 

ZAJĘCIA PAINTBALL'OWO-QUAD'OWE

W TRAKCIE TRWANIA OBOZU NIE MA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z 
WŁASNYCH KULEK PAINTBALL'OWYCH.

OBÓZ PAINTBALL`OWO – QUAD`OWY
dla dziewczynek i chłopców (8-11 lat)

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian 
zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI  PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 
KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI STOŁOWE JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK SHOW, OLIMPIADA 
ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, MIĘTOWA 
BITWA CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ  ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  
   

2
 

10.07-19.07.2012
 

1390,00
 

4

  

28.07-06.08.2012
15.08-24.08.2012

  

1390,00
1390,00

  
7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT  

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  8-11LAT 1290,00  

2
 

10.07-19.07.2012
 

1490,00
 

4

6

  

28.07-06.08.2012

15.08-24.08.2012

  

1490,00

1490,00

  
   

3
 

19.07-28.07.2012
 

1490,00
       

5 06.08-15.08.2012 1490,00

8-11LAT
8-11LAT
8-11LAT
8-11LAT
8-11LAT

7 24.08-31.08.2012 1190,008-11LAT

GIEWARTÓW

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1 01.07-10.07.2012 8-11LAT 1390,00

4
6

28.07-06.08.2012
15.08-24.08.2012

1490,00
1490,00

   
3

 
19.07-28.07.2012

 
1490,00

       

7 24.08-31.08.2012 1190,00

8-11LAT
8-11LAT
8-11LAT
8-11LAT

Fantastyczna przygoda dla już zakochanych w koniach 
oraz dla tych wszystkich, którzy marzą o 
zasmakowaniu w jeździe. Oczywiście dla tych, których 
nie przeraża czyszczenie czworonożnych przyjaciół i 
którzy mają ochotę sprawdzić, czy faktycznie 
przysmakiem koni jest marchewka i kostki cukrowe :-
). Prócz wizyt w naszej ulubionej stadninie dowiecie 
się, jaki jest najmniejszy konik świata, czy konie mają 
dłonie :-), czy istnieją konie albinosy i całego mnóstwa 
innych ciekawostek :-). Dla wskakujących na siodło po 
raz pierwszy najpierw lonża, a później w zależności od 
postępów w nauce i obycia z koniem wyższy stopień 
wtajemniczenia :-).  Jednak koniom trzeba będzie dać 
odetchnąć i wówczas m.in.  popływacie, postrzelacie 
lub poskaczecie na batucie. 

jazda konna oraz zajęcia teoretyczne 
około - 7 zajęć.  Uczestnicy w zależności od stopnia 
zaawansowania w jeździe konnej, które oceniają 
instruktorzy, korzystają z: lonży–zajęcia ok. 20 min, 
korytarza –zajęcia ok. 30 min, maneża –  zajęcia ok. 45 
min, jazdy w terenie – jedne zajęcia ok. 60 min.
Pozostałe zajęcia: 4 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 godzin 
każdy.

 jak opiekować się koniem, gdzie 
stanąć żeby nie musieć się „spotkać” z jego podkową :-
), jak siodłać, karmić i na koniec najfajniejsze i 
najbardziej oczekiwane: jak jeździć na koniu !! 
Codziennie zajęcia z jazdy konnej: lonża, maneż, jazda 
terenowa – dostosowana do stopnia zaawansowania.

Zajęcia konne: 

ZAJĘCIA KONNE: 

KONNA PRZYGODA
obóz konny dla dziewczynek 
i chłopców (8-11 lat)

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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GIEWARTÓW

Zapraszamy do naszego sunsportowego świata tańca, gdzie króluje pop, hip- 
hop, disco oraz salsa, cha-cha i rumba :-). Dla zakochanych w tańcu, wielbicieli 
„Step up”, „Dirty Dancing”, ale także „Tańca z gwiazdami”, „You can dance” i 
układów choreograficznych Katy Perry, Lady Gagi, Rihanny czy Justina Bibera 
:-). Stworzymy razem niesamowite, elektryzujące, wielkie taneczne show, 
godne najlepszych tancerzy! A ponieważ ciało tancerza powinno być 
wysportowane będziemy ćwiczyć zwinność na ściance wspinaczkowej, 
precyzję w parku linowym, celność podczas łucznictwa, sprężystość na 
batucie …

1 lub 2 razy dziennie  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

hip- hop, disco, pop, podstawy tańca towarzyskiego, jazzu i 
baletu :-), czyli wszystko to, co prawdziwy tancerz umieć powinien. Otworzymy 
dla Was drzwi do magicznego świata tańca, zarazimy miłością do niego, 
przekonamy, że to jeden z najgroźniejszych bakcyli jakie można połknąć :-).

Zajęcia taneczne: 

ZAJĘCIA TANECZNE: 

Cisza… Na wodzie delikatnie kołysze się spławik. Nagle znika pod wodą!  Żyłka napina się jak struna! 
RYBA!  Wędka drży w rękach, słychać pluski na wodzie … Tak! To jest szczupak. Ostateczne starcie i 
ryba jest już w podbieraku! Wyrusz z nami na wędkarską przygodę. Kto, kogo przechytrzy? My rybę, 
czy ryba nas? :-) Spróbujemy rozwikłać tajemnice każdego prawdziwego wędkarza, poznać najlepsze 
sposoby na złowienie wielkiej ryby :-), wypłyniemy łódkami na środek jeziora i urządzimy połowy, a  
w drodze konkursu wybierzemy najbardziej utalentowanego wędkarza.  Jeśli chcecie nabrać wiary, że 
złowienie szczupaka :-) to nie kwestia przypadku zapraszamy do nas! To będzie pojedynek na 
cierpliwość, spryt i spławik :-). 

5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

pilnie obserwuj spławik i czekaj na chwilę, w której zniknie pod wodą! Nie możesz 
spuścić z niego oka – nigdy nie wiadomo kiedy ryba zaatakuje.

 największa ryba zawsze siedzi na dnie jeziora. Sprawdzimy, jakie wodne potwory tam żerują.
 zapoluj na drapieżnego szczupaka, który czyha w ukryciu! Sam poczuj się jak myśliwy i złów 

jedną z najgroźniejszych ryb w jeziorze.
 prawdziwy wędkarz musi wiedzieć jak zamontować spławik czy sztuczną przynętę i 

jaki jest mu potrzebny sprzęt do złowienia wymarzonej ryby.
Zajęcia obejmują poznanie montowania zestawów do połowu spławikowego, gruntowego, spinowego.

 ryba nie bierze nigdy na pusty haczyk :-) A najlepsza przynęta to taka, którą sami 
zrobimy! Poznaj metody wyrobu przynęt i zanęt. Bądź twórcą najlepszej sztucznej przynęty i odkryj 
tajny składnik, który sprawi, że każda ryba rzuci się właśnie na twój haczyk!

 ryb w jeziorze jest mnóstwo! Każdy wędkarz doskonale zna ich zwyczaje i dobrze 
wie, gdzie ich szukać. Wiedza o gatunkach ryb to podstawa. Dowiedz się, jakie ryby żyją w jeziorze i jak 
się zachowują dobierz odpowiednią przynętę oraz łowisko. 

czyli jak zaplątać żyłkę, by nie stracić ryby! Dobranie odpowiedniego węzła to 
podstawa, aby ryba nie urwała się z haczyka. Zobaczysz jak wiele jest węzłów i  dowiesz się w jakich 
sytuacjach je stosować. 

Zajęcia: 

SPŁAWIKOWANIE – 

GRUNT –
SPINNING –

WĘDKARSKIE ABC –

PRZYNĘTA-ZANĘTA –

RYBOZNAWSTWO :-) –

WĘDKARSKIE WĘZŁY – 

ZAJĘCIA WĘDKARSKIE:

WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO
obóz taneczny dla dziewczynek i chłopców (7-11lat)

WIELKA RYBA 
obóz wędkarski 
dla chłopców (7-11 lat)

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian 
zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI  PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 
KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI STOŁOWE JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK SHOW, OLIMPIADA 
ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, MIĘTOWA 
BITWA CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ  ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  

7-11LAT 1290,00  
2

 
10.07-19.07.2012

 
1390,00

 

4
6

  

28.07-06.08.2012
15.08-24.08.2012

  

1390,00
1390,00

  
7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

Prawdziwie czaderski obóz dla prawdziwie twardych facetów :-). Codzienny 
dreszcz emocji, rosnąca temperatura rywalizacji i zwyżkujący poziom 
adrenaliny! Sunsportowy przebój dla amatorów strzelaniny kolorowymi 
kulkami i ujeżdżania koni mechanicznych. Wykażecie się umiejętnościami 
prawdziwego stratega i rajdowca, będziecie obmyślać taktykę gier i tworzyć 
plany jazdy na torze! Podczas paintball'a zabezpieczają Was maski i stroje 
moro, a na quad`ach jeździmy tylko w kaskach i ochraniaczach. Oczywiście 
opiekują się Wami instruktorzy odpowiedzialni za sędziowanie, 
bezpieczeństwo, a także obsługę techniczną sprzętu. Podczas paintball'a 
utrzecie nosa drużynie przeciwnej, a tresurą koni mechanicznych popiszecie 
się przed zespołem roześmianych cherleederek :-) ! 

paintball 400 kul, około 4-5 zajęć, ok. 1,5 godz. 
w grupie, quady: około 3-4 zajęć, ok. 1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 3 lub 
4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 na każdych zajęciach wyruszamy po prawdziwą przygodę. Musicie 
wykazać się zdolnościami prawdziwego stratega by przetrwać podczas 
„farbianych walk”. Gry odbywają się na ogrodzonym polu paintball'owym.

 niestety tutaj też nie da się odpocząć, trzeba walczyć z maszyną, żeby 
nie okazała się sprytniejsza od Was. Do pokonania tor quad`owy i własne 
słabości!

 a więc nocna wyprawa po prawdziwą przygodę! Nie 
martwcie się ciemność, współpraca, aktywność i pomysłowość okażą się 
waszymi sojusznikami!

czyli jak przekonać nieprzyjaciela, że nie istniejemy?
posługiwanie się kompasem, umiejętność czytania map, 

znajomość terenu to niezbędne umiejętności każdego kierowcy rajdowego i 
gracza paintball'owego!

hasła: równanie i meldowanie przestaną być tajemnicą :-), a staną 
się prawdziwie męską codziennością.

przekonamy was, że pozornie bezsensowny zbiór znaków 
może okazać się niezwykle ważną i super tajną wiadomością!

Zajęcia paintball'owo-quadowe: 

PAINTBALL –

QUADY –

MANEWRY NOCNE –

MASKOWANIE – 
TERENOZNASTWO – 

MUSZTRA – 

KSIĘGA SZYFRÓW – 

ZAJĘCIA PAINTBALL'OWO-QUAD'OWE

W TRAKCIE TRWANIA OBOZU NIE MA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z 
WŁASNYCH KULEK PAINTBALL'OWYCH.

OBÓZ PAINTBALL`OWO – QUAD`OWY
dla dziewczynek i chłopców (8-11 lat)

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian 
zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI  PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 
KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI STOŁOWE JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK SHOW, OLIMPIADA 
ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, MIĘTOWA 
BITWA CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ  ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  
   

2
 

10.07-19.07.2012
 

1390,00
 

4

  

28.07-06.08.2012
15.08-24.08.2012

  

1390,00
1390,00

  
7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT  

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  8-11LAT 1290,00  

2
 

10.07-19.07.2012
 

1490,00
 

4

6

  

28.07-06.08.2012

15.08-24.08.2012

  

1490,00

1490,00

  
   

3
 

19.07-28.07.2012
 

1490,00
       

5 06.08-15.08.2012 1490,00

8-11LAT
8-11LAT
8-11LAT
8-11LAT
8-11LAT

7 24.08-31.08.2012 1190,008-11LAT

GIEWARTÓW

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1 01.07-10.07.2012 8-11LAT 1390,00

4
6

28.07-06.08.2012
15.08-24.08.2012

1490,00
1490,00

   
3

 
19.07-28.07.2012

 
1490,00

       

7 24.08-31.08.2012 1190,00

8-11LAT
8-11LAT
8-11LAT
8-11LAT

Fantastyczna przygoda dla już zakochanych w koniach 
oraz dla tych wszystkich, którzy marzą o 
zasmakowaniu w jeździe. Oczywiście dla tych, których 
nie przeraża czyszczenie czworonożnych przyjaciół i 
którzy mają ochotę sprawdzić, czy faktycznie 
przysmakiem koni jest marchewka i kostki cukrowe :-
). Prócz wizyt w naszej ulubionej stadninie dowiecie 
się, jaki jest najmniejszy konik świata, czy konie mają 
dłonie :-), czy istnieją konie albinosy i całego mnóstwa 
innych ciekawostek :-). Dla wskakujących na siodło po 
raz pierwszy najpierw lonża, a później w zależności od 
postępów w nauce i obycia z koniem wyższy stopień 
wtajemniczenia :-).  Jednak koniom trzeba będzie dać 
odetchnąć i wówczas m.in.  popływacie, postrzelacie 
lub poskaczecie na batucie. 

jazda konna oraz zajęcia teoretyczne 
około - 7 zajęć.  Uczestnicy w zależności od stopnia 
zaawansowania w jeździe konnej, które oceniają 
instruktorzy, korzystają z: lonży–zajęcia ok. 20 min, 
korytarza –zajęcia ok. 30 min, maneża –  zajęcia ok. 45 
min, jazdy w terenie – jedne zajęcia ok. 60 min.
Pozostałe zajęcia: 4 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 godzin 
każdy.

 jak opiekować się koniem, gdzie 
stanąć żeby nie musieć się „spotkać” z jego podkową :-
), jak siodłać, karmić i na koniec najfajniejsze i 
najbardziej oczekiwane: jak jeździć na koniu !! 
Codziennie zajęcia z jazdy konnej: lonża, maneż, jazda 
terenowa – dostosowana do stopnia zaawansowania.

Zajęcia konne: 

ZAJĘCIA KONNE: 

KONNA PRZYGODA
obóz konny dla dziewczynek 
i chłopców (8-11 lat)

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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Obóz dla wszystkich tych, którzy pragną rozwinąć artystyczne 
skrzydła :-), sprawdzić, gdzie leżą granice wyobraźni, jak daleko 
sięga fantazja i czy każdy pomysł da się wcielić w życie :-). Dla tych, 
którzy uwielbiają przyciągać wzrok i marzą o wyjątkowej, 
niepowtarzalnej  biżuterii zorganizujemy Fabrykę Biżuterii, w 
której produkcja może trwać non stop :-). Inspiracją może okazać 
się wszystko: od przyrody, brzegu jeziora, przez biegających po 
obozie Indian (tak, tak :-)), po rozgwieżdżone, nocne niebo i 
oczywiście najnowsze trendy mody :-). Wykorzystamy też szał na 
kolorowe T-shirty, szale, filcowe broszki i oczywiście butony, czyli 
kolorowe, rysunkowe przypinki. Przecież moda to też sztuka :-). 
Znajdzie się też coś dla miłośników pędzla, ołówka i kredek :-). 
Poznacie podstawowe zagadnienia związane z rysunkiem i różnymi 
technikami malarskimi. Będziemy eksperymentować, szukać 
technik najbardziej Was inspirujących oraz rozwijać i tak już bogatą 
wyobraźnię! 

1 lub 2 razy dziennie  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin 
każdy.

 różnokolorowe, filcowe, cekinowe broszki, 
drewniane lub koralikowe kolczyki, naszyjniki – babski raj :-).

akwarela, tempera, pastele olejne i suche 
oraz malarstwo na szkle, a żeby nie było tak poważnie :-) przekonamy 
Was, że prosty biały kubeczek lub filiżanka przy odrobinie fantazji 
może stać się fantastycznym przykładem sztuki użytkowej :-), a w 
pochlapanych farbą kartkach odnaleźć można niezwykłe obrazy :-). 
Sprawdzicie też czy da się malować gąbką, szpachelką albo …… 
rowerem!!!
RYSUNEK: ołówkami, grafitami, węglem, tuszem, piórkiem, 
patykami różnych długości i kształtów – tak, tak nimi też można 
rysować :-).

 wykorzystując przeróżne materiały, takie jak: 
kartki, kartony, materiały, ścinki starych gazet, wyklejając, doklejając 
i dorysowując wykonamy niesamowicie interesujące prace!

pokażemy Wam, jak sprawić, aby zwykły T-
shirt, szalik lub spodnie zmieniły się w oryginalny i jedyny w swoim 
rodzaju strój :-).  Ozdobimy najmodniejsze torby ekologiczne, w 
których zabierzecie wszystkie wykonane przez siebie prace.

pokażemy Wam, jak z jednej tylko matrycy 
wykonać kilka odbitek graficznych. Będziecie mogli poznać różne 
techniki, takie jak linoryt, monotypia, frotaż i kalkografia… za tymi 
trudnym nazwami kryją się techniki dające niezwykle ciekawe efekty 
plastyczne.

będziemy lepić z gliny, masy papierowej i znanych Wam na 
pewno, plasteliny  i modeliny. Powstaną lalki, broszki, zwierzaki i co 
tam ciekawego przyjdzie nam do głowy :-).

zabawimy się w twórców lalek i kukiełek 
– może zainspiruje nas to do stworzenia obozowego teatru lalek? A 
może uszyjemy własną przytulankę?

Zajęcia artystyczne: 

FABRYKA BIŻUTERII:

TECHNIKI MALARSKIE: 

COLLAGE (kolaż):

PROJEKTANCI MODY: 

TECHNIKI GRAFICZNE: 

RZEŹBA: 

TWÓRCY LALEK I KUKIEŁEK: 

PROGRAM ARTYSTYCZNY:

Wydawałoby się, że każda z Was to zwyczajna dziewczyna! Ale przecież w każdej 
drzemie ogromny potencjał, który trzeba rozwijać, o który trzeba dbać i który trzeba 
doskonalić! Każda z Was może zostać super dziewczyną, a kiedyś wspaniałą kobietą: 
silną, niezależną, samodzielną, pewną siebie, ambitną, wrażliwą, piękną i oczywiście 
wysportowaną! Sunsportowi, ciekawi świata instruktorzy nauczą Was aktywnego 
spędzania czasu, zasad dobrego wychowania, dowiecie się, że dbanie o urodę, to nie 
tylko staranny makijaż, piękna figura czy modne ciuchy ale przede wszystkim, że uroda 
to piękna dusza, szczery uśmiech,  szeroka wiedza i sprawność fizyczna.

5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

czyli jak zachwycić fantastycznymi kompozycjami z kwiatów, 
kamieni i patyków, jak udekorować pokój, tak by przywoływał wspomnienie lata, jak 
zrobić „zielony” pamiętnik i wiele innych pomysłów na roślinne ozdoby :-).

  nauczymy się jak zrobić coś z niczego… no prawie z niczego: 
może będą to dziewczęce szkatułki na biżuterię albo kuferek na skarby, może pełne 
uroku i nastrojowego światła lampiony, a może własnoręcznie wykonane kolczyki, 
naszyjniki, bransoletki –  na każdy dzień tygodnia inne :-).

czyli zajęcia z bon ton'u (zawsze to łatwiej wymówić :-)). 
Czy dobrze wychowanym nazywamy kogoś, kto nie zachowuje się jak małpa i kogo nie 
trzeba chować do szafy, gdy przychodzą goście ??? :-) 

moda na ekologię wciąż trwa! Dowiecie się jak każdy z nas 
może dbać o przyszłość świata, jak oryginalne mogą ozdoby z kartonu, szkła czy drewna, 
jak wykorzystać to, co wydawałoby się jest już niepotrzebne.

jak ładnie pachnieć wanilią, uwaga na słońce – czyli jakim jesteś 
fototypem :-), piękna cera, czyli maseczki z truskawek, ogórków i peeling z kaszy manny :-
), dbajmy o stopy, bo to one nas noszą,  pielęgnacja włosów oraz warkoczyki, loki czy 
dredy, a także rudy, czarny, blond, czyli przymierzamy peruki i sprawdzamy w której jest 
nam do twarzy :-) oraz moda dla sportsmenki, romantyczki, artystki, odważnej, 
orientalnej …

czyli dla pięknej skóry jedz piękne brokuły, okrągły arbuz 
przypomina: oj we mnie to sama witamina, jedz warzywa i owoce - zyskasz przez to 
nowe moce :-) - a więc dobrze jeść, aby dobrze żyć. 

Zajęcia: 

ZIELONA FABRYKA – 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE –

ZAJĘCIA Z SAVOIR-VIVRE'U – 

EKO – ZNACZY MODNIE – 

MODA I URODA – 

ZDROWE ODŻYWIANIE – 

PRZEKONAMY WAS, ŻE SPORT TO ZDROWIE, URODA, SIŁA, RADOŚĆ, DOSKONAŁE 
SAMOPOCZUCIE …. :-)

OGNIA! Rozległ się ryk bosmana i natychmiast cała burta rozbłysła 
pomarańczowo-czerwonym ogniem wystrzałów. Hiszpański galeon 
próbował walczyć, dokoła świstały kule i unosił się prochowy dym. Kapitan 
Bokobrody stał przy sterze z kamienną twarzą, biło od niego przekonanie, że 
jego Piraci doskonale wiedzą co robić. Właśnie ruszyli do abordażu. W 
Hiszpanach zastygła krew, bo oto przed nimi stał przeklęty okręt - postrach 
siedmiu mórz! Po ciężkiej walce Piraci przejęli hiszpańską jednostkę, zdobyli 
ładownie pełne złota i obrali kurs na Wyspę Ukrytej Czaszki – miejsce, gdzie 
znajdowały się wszystkie skarby świata...

Poczuj morską bryzę na swej twarzy piracie! Razem z nami pływaj po morzach i 
bezkresnych oceanach, gdzie dzień upływa na łupieniu statków i pirackiej 
przygodzie! Zasiądź w karczmie i śpiewaj żeglarskie pieśni sławiące wielkie 
bitwy i opowiadające o złowrogich okrętach! Odnajdź i pokonaj morskiego 
potwora strzegącego ukrytego skarbu Azteków! Poznaj sekret map i znajdź 
zagubiony skarb!

5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 każdy Pirat umie czytać mapę! To nie tylko kawałek 
pergaminu, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać! Mapa wskaże drogę 
tylko temu, kto zna jej sekrety. Pozwoli Ci ominąć ukryte pułapki i odnaleźć to, 
czego pragniesz.

 wyspę skarbów znajdzie tylko ten, kto potrafi 
posługiwać się kompasem! Bez tego nigdy nie odnajdziesz drogi powrotnej i 
nie zgubisz się w gęstej mgle! 

na łajbie jest pełno lin. Każdy Pirat musi umieć się z nimi obchodzić, 
zawiązać wszystko, czyli od sznurówek po węzeł gordyjski A więc nie daj się 
zaplątać - wiązanie węzłów i ich zastosowania.

 nadciąga sztorm, czy to tylko letni wietrzyk? Znajomość 
pogody to podstawa na morzu! Przewidywanie pogody i czytanie z chmur.

ukryj swoje złoto i skarby przed innymi rabusiami. Ładuj 
kufer i płyń do sekretnej pirackiej kryjówki, omiń morskiego potwora i uniknij 

Zajęcia: 

KRYPTOGRAFIA -

TERENOZNAWSTWO -

WĘZŁY - 

METEOROLOGIA -

WYSPA SKARBÓW - 

PROGRAM PIRACKI :-):

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:
ZAJĘCIA 

ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA 
RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian 
zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI  PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 
KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI STOŁOWE JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK SHOW, OLIMPIADA ŚMIECHU, 
MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, MIĘTOWA BITWA 
CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ  ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  7-11LAT 1290,00  

2
 

10.07-19.07.2012
 

1390,00
 

4

6

  

28.07-06.08.2012

15.08-24.08.2012

  

1390,00

1390,00

  
   

3
 

19.07-28.07.2012
 

1390,00
       

5 06.08-15.08.2012 1390,00

7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  7-11LAT 1290,00  

2
 

10.07-19.07.2012
 

1390,00
       

   
3

 
19.07-28.07.2012

 
1390,00

       

5 06.08-15.08.2012 1390,00

7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

7 24.08-31.08.2012 1190,007-11LAT  

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

4

6

28.07-06.08.2012

15.08-24.08.2012

1390,00

1390,00
5 06.08-15.08.2012 1390,00

7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

OBÓZ ARTYSTYCZNY
dla dziewczynek i chłopców (7-11 lat)ODLOTOWE AGENTKI

obóz dla dziewczynek, 
które chcą zostać super kobietami :-) (7-11 lat)

PIRACKA WYSPA SKARBÓW
dla dziewczynek i dla chłopców
(7-11 lat)

podwodnych pułapek. Kajakowo-łódkowa wyprawa.
 co to za żegluga w ciszy? Niech zabrzmią pieśni pirackie o 

wyprawach i pięknych syrenach! Każdy Pirat chętnie słucha morskich 
opowieści, poznaje i śpiewa żeglarskie pieśni. 

 podmorskie miasto pełne syren, które od wieków 
przyciągało żeglarzy swoim bogactwem. Ten, kto je odnajdzie zyska sławę i 
uznanie… 

Neptun włada morzem i od niego zależą 
pomyśle wiatry i złowrogie sztormy! Zbuduj posąg na jego cześć, by 
udobruchać rozgniewane wody. 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 
x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu. 

SZANTY –

ZAGINIONA ATLANTYDA –

WŁADCA MÓRZ I OCEANÓW – 

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 

KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, 
BATUT, ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, 
PODCHODY  MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI 
STOŁOWE JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK 
SHOW, OLIMPIADA ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA 
MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z 
pieczeniem kiełbasek, MIĘTOWA BITWA CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ 

 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO 
OCZU ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE: 

ZAJĘCIA LINOWE: 
ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych 

zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

GIEWARTÓW

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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GIEWARTÓW

 
 

Obóz dla wszystkich tych, którzy pragną rozwinąć artystyczne 
skrzydła :-), sprawdzić, gdzie leżą granice wyobraźni, jak daleko 
sięga fantazja i czy każdy pomysł da się wcielić w życie :-). Dla tych, 
którzy uwielbiają przyciągać wzrok i marzą o wyjątkowej, 
niepowtarzalnej  biżuterii zorganizujemy Fabrykę Biżuterii, w 
której produkcja może trwać non stop :-). Inspiracją może okazać 
się wszystko: od przyrody, brzegu jeziora, przez biegających po 
obozie Indian (tak, tak :-)), po rozgwieżdżone, nocne niebo i 
oczywiście najnowsze trendy mody :-). Wykorzystamy też szał na 
kolorowe T-shirty, szale, filcowe broszki i oczywiście butony, czyli 
kolorowe, rysunkowe przypinki. Przecież moda to też sztuka :-). 
Znajdzie się też coś dla miłośników pędzla, ołówka i kredek :-). 
Poznacie podstawowe zagadnienia związane z rysunkiem i różnymi 
technikami malarskimi. Będziemy eksperymentować, szukać 
technik najbardziej Was inspirujących oraz rozwijać i tak już bogatą 
wyobraźnię! 

1 lub 2 razy dziennie  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin 
każdy.

 różnokolorowe, filcowe, cekinowe broszki, 
drewniane lub koralikowe kolczyki, naszyjniki – babski raj :-).

akwarela, tempera, pastele olejne i suche 
oraz malarstwo na szkle, a żeby nie było tak poważnie :-) przekonamy 
Was, że prosty biały kubeczek lub filiżanka przy odrobinie fantazji 
może stać się fantastycznym przykładem sztuki użytkowej :-), a w 
pochlapanych farbą kartkach odnaleźć można niezwykłe obrazy :-). 
Sprawdzicie też czy da się malować gąbką, szpachelką albo …… 
rowerem!!!
RYSUNEK: ołówkami, grafitami, węglem, tuszem, piórkiem, 
patykami różnych długości i kształtów – tak, tak nimi też można 
rysować :-).

 wykorzystując przeróżne materiały, takie jak: 
kartki, kartony, materiały, ścinki starych gazet, wyklejając, doklejając 
i dorysowując wykonamy niesamowicie interesujące prace!

pokażemy Wam, jak sprawić, aby zwykły T-
shirt, szalik lub spodnie zmieniły się w oryginalny i jedyny w swoim 
rodzaju strój :-).  Ozdobimy najmodniejsze torby ekologiczne, w 
których zabierzecie wszystkie wykonane przez siebie prace.

pokażemy Wam, jak z jednej tylko matrycy 
wykonać kilka odbitek graficznych. Będziecie mogli poznać różne 
techniki, takie jak linoryt, monotypia, frotaż i kalkografia… za tymi 
trudnym nazwami kryją się techniki dające niezwykle ciekawe efekty 
plastyczne.

będziemy lepić z gliny, masy papierowej i znanych Wam na 
pewno, plasteliny  i modeliny. Powstaną lalki, broszki, zwierzaki i co 
tam ciekawego przyjdzie nam do głowy :-).

zabawimy się w twórców lalek i kukiełek 
– może zainspiruje nas to do stworzenia obozowego teatru lalek? A 
może uszyjemy własną przytulankę?

Zajęcia artystyczne: 

FABRYKA BIŻUTERII:

TECHNIKI MALARSKIE: 

COLLAGE (kolaż):

PROJEKTANCI MODY: 

TECHNIKI GRAFICZNE: 

RZEŹBA: 

TWÓRCY LALEK I KUKIEŁEK: 

PROGRAM ARTYSTYCZNY:

Wydawałoby się, że każda z Was to zwyczajna dziewczyna! Ale przecież w każdej 
drzemie ogromny potencjał, który trzeba rozwijać, o który trzeba dbać i który trzeba 
doskonalić! Każda z Was może zostać super dziewczyną, a kiedyś wspaniałą kobietą: 
silną, niezależną, samodzielną, pewną siebie, ambitną, wrażliwą, piękną i oczywiście 
wysportowaną! Sunsportowi, ciekawi świata instruktorzy nauczą Was aktywnego 
spędzania czasu, zasad dobrego wychowania, dowiecie się, że dbanie o urodę, to nie 
tylko staranny makijaż, piękna figura czy modne ciuchy ale przede wszystkim, że uroda 
to piękna dusza, szczery uśmiech,  szeroka wiedza i sprawność fizyczna.

5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

czyli jak zachwycić fantastycznymi kompozycjami z kwiatów, 
kamieni i patyków, jak udekorować pokój, tak by przywoływał wspomnienie lata, jak 
zrobić „zielony” pamiętnik i wiele innych pomysłów na roślinne ozdoby :-).

  nauczymy się jak zrobić coś z niczego… no prawie z niczego: 
może będą to dziewczęce szkatułki na biżuterię albo kuferek na skarby, może pełne 
uroku i nastrojowego światła lampiony, a może własnoręcznie wykonane kolczyki, 
naszyjniki, bransoletki –  na każdy dzień tygodnia inne :-).

czyli zajęcia z bon ton'u (zawsze to łatwiej wymówić :-)). 
Czy dobrze wychowanym nazywamy kogoś, kto nie zachowuje się jak małpa i kogo nie 
trzeba chować do szafy, gdy przychodzą goście ??? :-) 

moda na ekologię wciąż trwa! Dowiecie się jak każdy z nas 
może dbać o przyszłość świata, jak oryginalne mogą ozdoby z kartonu, szkła czy drewna, 
jak wykorzystać to, co wydawałoby się jest już niepotrzebne.

jak ładnie pachnieć wanilią, uwaga na słońce – czyli jakim jesteś 
fototypem :-), piękna cera, czyli maseczki z truskawek, ogórków i peeling z kaszy manny :-
), dbajmy o stopy, bo to one nas noszą,  pielęgnacja włosów oraz warkoczyki, loki czy 
dredy, a także rudy, czarny, blond, czyli przymierzamy peruki i sprawdzamy w której jest 
nam do twarzy :-) oraz moda dla sportsmenki, romantyczki, artystki, odważnej, 
orientalnej …

czyli dla pięknej skóry jedz piękne brokuły, okrągły arbuz 
przypomina: oj we mnie to sama witamina, jedz warzywa i owoce - zyskasz przez to 
nowe moce :-) - a więc dobrze jeść, aby dobrze żyć. 

Zajęcia: 

ZIELONA FABRYKA – 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE –

ZAJĘCIA Z SAVOIR-VIVRE'U – 

EKO – ZNACZY MODNIE – 

MODA I URODA – 

ZDROWE ODŻYWIANIE – 

PRZEKONAMY WAS, ŻE SPORT TO ZDROWIE, URODA, SIŁA, RADOŚĆ, DOSKONAŁE 
SAMOPOCZUCIE …. :-)

OGNIA! Rozległ się ryk bosmana i natychmiast cała burta rozbłysła 
pomarańczowo-czerwonym ogniem wystrzałów. Hiszpański galeon 
próbował walczyć, dokoła świstały kule i unosił się prochowy dym. Kapitan 
Bokobrody stał przy sterze z kamienną twarzą, biło od niego przekonanie, że 
jego Piraci doskonale wiedzą co robić. Właśnie ruszyli do abordażu. W 
Hiszpanach zastygła krew, bo oto przed nimi stał przeklęty okręt - postrach 
siedmiu mórz! Po ciężkiej walce Piraci przejęli hiszpańską jednostkę, zdobyli 
ładownie pełne złota i obrali kurs na Wyspę Ukrytej Czaszki – miejsce, gdzie 
znajdowały się wszystkie skarby świata...

Poczuj morską bryzę na swej twarzy piracie! Razem z nami pływaj po morzach i 
bezkresnych oceanach, gdzie dzień upływa na łupieniu statków i pirackiej 
przygodzie! Zasiądź w karczmie i śpiewaj żeglarskie pieśni sławiące wielkie 
bitwy i opowiadające o złowrogich okrętach! Odnajdź i pokonaj morskiego 
potwora strzegącego ukrytego skarbu Azteków! Poznaj sekret map i znajdź 
zagubiony skarb!

5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 każdy Pirat umie czytać mapę! To nie tylko kawałek 
pergaminu, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać! Mapa wskaże drogę 
tylko temu, kto zna jej sekrety. Pozwoli Ci ominąć ukryte pułapki i odnaleźć to, 
czego pragniesz.

 wyspę skarbów znajdzie tylko ten, kto potrafi 
posługiwać się kompasem! Bez tego nigdy nie odnajdziesz drogi powrotnej i 
nie zgubisz się w gęstej mgle! 

na łajbie jest pełno lin. Każdy Pirat musi umieć się z nimi obchodzić, 
zawiązać wszystko, czyli od sznurówek po węzeł gordyjski A więc nie daj się 
zaplątać - wiązanie węzłów i ich zastosowania.

 nadciąga sztorm, czy to tylko letni wietrzyk? Znajomość 
pogody to podstawa na morzu! Przewidywanie pogody i czytanie z chmur.

ukryj swoje złoto i skarby przed innymi rabusiami. Ładuj 
kufer i płyń do sekretnej pirackiej kryjówki, omiń morskiego potwora i uniknij 

Zajęcia: 

KRYPTOGRAFIA -

TERENOZNAWSTWO -

WĘZŁY - 

METEOROLOGIA -

WYSPA SKARBÓW - 

PROGRAM PIRACKI :-):

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:
ZAJĘCIA 

ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA 
RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian 
zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI  PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 
KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI STOŁOWE JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK SHOW, OLIMPIADA ŚMIECHU, 
MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, MIĘTOWA BITWA 
CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ  ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  7-11LAT 1290,00  

2
 

10.07-19.07.2012
 

1390,00
 

4

6

  

28.07-06.08.2012

15.08-24.08.2012

  

1390,00

1390,00

  
   

3
 

19.07-28.07.2012
 

1390,00
       

5 06.08-15.08.2012 1390,00

7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  7-11LAT 1290,00  

2
 

10.07-19.07.2012
 

1390,00
       

   
3

 
19.07-28.07.2012

 
1390,00

       

5 06.08-15.08.2012 1390,00

7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

7 24.08-31.08.2012 1190,007-11LAT  

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

4

6

28.07-06.08.2012

15.08-24.08.2012

1390,00

1390,00
5 06.08-15.08.2012 1390,00

7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

OBÓZ ARTYSTYCZNY
dla dziewczynek i chłopców (7-11 lat)ODLOTOWE AGENTKI

obóz dla dziewczynek, 
które chcą zostać super kobietami :-) (7-11 lat)

PIRACKA WYSPA SKARBÓW
dla dziewczynek i dla chłopców
(7-11 lat)

podwodnych pułapek. Kajakowo-łódkowa wyprawa.
 co to za żegluga w ciszy? Niech zabrzmią pieśni pirackie o 

wyprawach i pięknych syrenach! Każdy Pirat chętnie słucha morskich 
opowieści, poznaje i śpiewa żeglarskie pieśni. 

 podmorskie miasto pełne syren, które od wieków 
przyciągało żeglarzy swoim bogactwem. Ten, kto je odnajdzie zyska sławę i 
uznanie… 

Neptun włada morzem i od niego zależą 
pomyśle wiatry i złowrogie sztormy! Zbuduj posąg na jego cześć, by 
udobruchać rozgniewane wody. 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 
x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu. 

SZANTY –

ZAGINIONA ATLANTYDA –

WŁADCA MÓRZ I OCEANÓW – 

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 

KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, 
BATUT, ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, 
PODCHODY  MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI 
STOŁOWE JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK 
SHOW, OLIMPIADA ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA 
MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z 
pieczeniem kiełbasek, MIĘTOWA BITWA CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ 

 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO 
OCZU ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE: 

ZAJĘCIA LINOWE: 
ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych 

zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

GIEWARTÓW

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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GIEWARTÓW GIEWARTÓW

GIEWARTÓW GIEWARTÓW

  

Krwawa Strzała ujrzał na horyzoncie białe skrzydła dziwnych łodzi, podniósł 
okrzyk ku wigwamom, wiedział że zbliża się niebezpieczeństwo …. Kiedy na 
brzegu krainy przodków ujrzał Blade Twarze mocniej zacisnął rękę na łuku, 
drugą sięgając strzały z kołczana. Przecież Blada Twarz jest chciwa i zła…..
-Słyszysz? - rzekła Biała Sowa. 
-Nie, co to było? 
-Wojenne bębny grzmią! 
Indianie rzucili pełne kosze owoców i czym prędzej popędzili ku wiosce. 
Muzyka dudniących bębnów miała tylko jedno znaczenie i zawsze napełniała 
serca niepokojem, ale także dumą i uniesieniem…..

Przeniesiemy się do sunsportowej krainy dzikiej prerii, gdzie władza 
Czerwonoskórych rozciąga się szeroko, a codzienne życie w harmonii z 
przyrodą hartuje, stawia wyzwania i wyznacza kolejne cele. Przemierzymy 
wiele mil w poszukiwaniu ziół, by zgłębić dawną, szamańską sztukę 
przygotowywania magicznych wywarów. Może przy okazji odnajdziemy 
zaginioną wioskę? Galopujący Mustang melodią przekazywaną przez Indian z 
pokolenia na pokolenie przywoła duchy przodków, a Szalony Byk stworzy z 
nami potężny totem, który chronić będą duchy naszej krainy. Wypełnimy 
tajemną misję, której domagają się bogowie, misję pełną niebezpieczeństw i 
przygód…

 5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 łuki i strzały Indianie robili samodzielnie. My także, jak 
prawdziwi mężczyźni, zrobimy łuki oraz nauczymy się strzelać. Wszystko pod 
czujnym okiem instruktora Sokole Oko.

poznamy tajemnice zbierania ziół, które mogą służyć leczeniu 
ran lub takich które upiększą squo :-) lub takich, które dodadzą wigoru 
każdemu Czerwonoskóremu :-). Znajdziemy także takie, którymi doprawić 
można przeróżne potrawy lub przyrządzić doskonałe napoje. 

głodny? W lesie? Jest metoda! Las to prawdziwa 
spiżarnia, z której trzeba umieć korzystać! 

 nie wiesz czy to wilk czy zwykły pies? Poczuj się niczym drapieżnik i 
poznaj metody tropienia i rozpoznawania śladów, czyli jak czytać to, co zostało 
odciśnięte na ziemi! 

każdy Indianin musi umieć stać się 
niewidzialnym! I nie będzie to żadna magia lub czapka niewidka! Nauczymy się 
znikać niczym cień i rozpływać jak mgła.

 niepowtarzalna okazja przeżycia nocy w prawdziwym 
Indiańskim Wigwamie! Zbudujemy sobie schronienie, tak aby było ciepło i 
przytulnie jak w domu :-)! Spędzimy noc pod gwiazdami wsłuchując się w 
dźwięki natury :-). Budowa wigwamu i sen pod czujną opieką instruktora 
Bezpieczna Przystań.

 „niech wojenne bębny grzmią” … Zasiądziemy przy ogniu, 
chwycimy instrumenty, wyzwolimy siłę emocji, odegramy sunsportowe 
melodie i usłyszymy moc otaczających nas dźwięków.

 świat bez telefonów? Tak, kiedyś były inne 
sposoby komunikacji! Poznamy tajniki mówiących chmur i nauczymy się 
odczytywać to, co innym wydaje się zwykłym dymem! 

 chodzenie po drzewach? Podniebne miasteczko? Z nami to 
realne! Przemierzymy korony drzew ścieżkami pełnymi pułapek! Oczywiście 
wszystko w towarzystwie instruktora Wielka Sekwoja :-).

 nie raz Indianom przyszło zdobywać górskie 
szczyty! Zaczniemy od treningu i udowodnimy, że potraficie wspinać się po 
pionowej ścianie niczym King-Kong! Zdobędziemy szczyt wieży i sięgniemy po 
ukryte tam sunsportowe skarby! Zabezpieczać nas będą liny asekuracyjne oraz 
instruktor Wijący wąż :-).

 wypełnimy specjalną misję, odkryjemy nieznane lądy, 
zapuścimy się w odległe krainy, na których stopa człowieka jeszcze nigdy nie 
stanęła!  To będzie fantastyczna wyprawa kajakowa, na którą oprócz 
plemiennych towarzyszy zabierzemy indiański ekwipunek, który pozwoli rozbić 
obozowisko. 

 zbudujemy wieżę sięgającą szczytów drzew! A może i 
chmur? Gdy staniemy na jej szczycie poczujemy się jak władcy świata!

to nie tylko damskie zajęcie! Zdobnictwo odzieży i broni było 

Zajęcia:

ŁUCZNICTWO -

ZIELARSTWO - 

INDIAŃSKIE DANIE - 

TROPIENIE -

BARWY DNIA, BARWY NOCY - 

INDIAŃSKA WIOSKA -

GRA NA BĘBNACH -

ZNAKI DYMNE, WRÓŻENIE -

PARK LINOWY -

ŚCIANKA WSPINACZKOWA -

WYPRAWA CZÓŁNEM -

SKRZYNIO-WIEŻA - 

ZDOBNICTWO - 

codziennym zajęciem Indian! Sprawimy by Wasze łuki nie był zwykłymi łukami, 
by Wasze stroje zauroczyły piękne squo, a pióropusze przyprawiły inne szczepy 
o zazdrość :-).

 przyda się wiedza zdobyta przy okazji tropienia Bladych Twarzy! 
Podążymy ich śladem by odkryć co knują! Zaalarmuj wioskę i wykaż się 
męstwem! Ukryj się w cieniu i pozostań niewidoczny dla Bladych Lic. To będzie 
fascynująca gra terenowa, którą rozpoczniemy o świcie, a skończymy po 
zmroku :-).

życie czerwonoskórych to nie tylko codzienna praca, ale także 
doskonała zabawa! Poznamy mnóstwo sunsportowych zabaw na świeżym 
powietrzu, które wymagają od nas dużo ruchu oraz dobrej pracy w zespole! 
Wstań do konkurencji by zmagać się z innymi! 

nie raz zdarzyło się, że wioska czerwonoskórych 
zostaje napadnięta i zniszczona! Wyruszymy na pełną przygód wyprawę w 
poszukiwaniu sprawców! Odnajdziemy zaginione miasto, schwytamy bestie i 
przywrócimy naszej wiosce harmonię. 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x 
dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu. 

PODCHODY -

HARCOWANIE - 

ZAGINIONE MIASTO CHMUR - 

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 

KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, BATUT, 
ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI STOŁOWE 
JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK SHOW, 
OLIMPIADA ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA 
MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z pieczeniem 
kiełbasek, MIĘTOWA BITWA CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ 

 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, 
SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE: 

ZAJĘCIA LINOWE: 
ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE:

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). 

W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

To był pewien wakacyjny, hawajski poranek …. Siedziałyśmy na 
pustej o tej porze plaży, przesypywałyśmy między palcami piasek, 
spoglądałyśmy na wschodzące nad horyzontem słońce i wsłuchiwałyśmy się w 
cichy szum oceanu … 
- Ciiiiii.... słyszysz? – spytałam nagle nieruchomiejąc. 
- … melodia … słyszę ją po raz pierwszy w życiu…
Przez chwilę wsłuchiwałyśmy się mając nadzieję, że dowiemy się skąd dobiega.
- Czytałam kiedyś niezwykłą opowieść: raz w roku na wyspach hawajskich 
syreny opuszczają swoje królestwo i wypływają na trzy magiczne minuty na 
brzegi wysp. Nucą niezwykłą melodię, którą słyszeć mogą tylko nieliczni…
- I myślisz, że to właśnie ich śpiew?? 
- … jestem pewna :-). Ale to nie wszystko …. Każdy, kto je usłyszy przeżyje 
magiczne chwile……..

Wyobraźcie sobie najpiękniejsze miejsce na ziemi. Miejsce, w którym dzieją 
się niezapomniane historie. To będzie czas, w którym zatańczymy o zachodzie 
słońca, zwiedzimy podwodny świat, rozwiniemy horyzonty naszej wyobraźni, 
pokażemy ukryte talenty... To miejsce, o którym marzy każdy, a tylko wybrani 
mogą przeżyć tam niezapomniane wakacje..... Szalony taniec hula, boska 
kwiatowa biżuteria, gorąca muzyka czarowana kastanietami, tamburynami i 
grzechotkami! Zdobędziemy szczyt wulkanu, opłyniemy archipelag 
malowniczych wysp, stworzymy niezwykłe naskalne malowidła, poszukamy 
kolorowych ławic ryb. Czy można chcieć czegoś więcej? A więc do zobaczenia 
w Sunsportos Hawajos :-) Aloha!

wyobraź sobie zachód słońca, bose stopy, plaża, trawiaste spódnice, 
egzotyczny kwiat w Twoich włosach i niezwykła muzyka porywająca do tańca. 
Nauczymy się podstaw tańca hula i nie tylko :-).

nisko, niżej, najniżej :-). Hawajska zabawa znana na całym świecie: 
przejść pod girlandą można na różne sposoby, ale może to właśnie Twój sposób 
będzie najbardziej oryginalny :-).

piękną biżuterię można zrobić ze wszystkiego, co tylko 
znajdziemy na naszych wyspach: kolorowe muszelki, barwne kwiaty, 
różnokształtne kamyki :-).

ulubiona sałatka? Słodka czy pikantna?? Będziemy 
kombinować i degustować. Sprawdzimy jak smakują tradycyjne, hawajskie 
przysmaki! 

a może by tak... słońce.. plaża.. leżak.. i wcześniej zrobiony 
koktajl w pojemniku z kokosowego orzecha? Nauczymy się jak zrobić pyszne 
koktajle ze świeżych owoców oraz jak przyozdobić stół na domowe uroczystości 
:-).

 lubisz nurkować? ?Wyławianie kolorowych kamieni, 
niezwykłych muszelek, podziwianie naszej oceanicznej flory, a co najważniejsze 
szukanie podwodnych skarbów! Oczywiście wyposażeni w maski, fajki i płetwy 
– istny, sunsportowy profesjonalizm :-).

niezwykły taniec z bańkami mydlanymi? Małymi i dużymi! 
Im więcej tym lepiej :-) a wszystko w rytm gorących hawajskich rytmów :-).

 bębenki, grzechotki, kastaniety, tamburyna, a wszystko to zrobione 
samodzielnie!! Postaramy się stworzyć prawdziwy hawajski zespół!! 
Skomponujemy muzykę, która stanie się hitem naszych wakacji :-).

chodzenie po drzewach niczym Jane z Tarzanem? :-) Z nami to 
możliwe! Poznamy miejsca, do których jak do tej pory dostęp miały tylko dzikie 
zwierzęta.

jeden z największych wulkanów na świecie, a gdyby tak zdobyć 
jego szczyt?? Na naszej ściance wspinaczkowej spróbujemy pokonać lęk 
wysokości! Oczywiście zabezpieczać nas będą liny asekuracyjne i sympatyczny 
instruktor :-). 

 na szczycie Mauna Kea znajduje się niezwykłe 
obserwatorium astrologiczne. Wielka i Mała Niedźwiedzica? Delfin, Strzelec, 
Lutnia? To tylko nieliczne gwiazdozbiory, które odszukamy zaraz po zachodzie 
słońca.           

zbudujemy wieżę sięgającą szczytów najwyższych drzew na 
wyspie! Gdy tylko na nią wejdziesz poczujesz się jak prawdziwy zdobywca!

z wyspy na wyspę - archipelag hawajski liczy osiem większych 
malowniczych wysp, opłyniemy je wszystkie i zobaczmy to, czego oczy innych 
nie widziały!! :-).

PROGRAM:
HULA - 

LIMBO - 

WĘZŁY HAWAJSKIE - 

PUCHAR SŁOŃCA – 

PALM DRINK - 

RAFY KORALOWE -

BALONA BUMMM - 

HAWAJOS -

PARK LINOWY - 

MAUNA KEA - 

GWIEZDNY ŚWIAT -

SKRZYNIO-WIEŻA - 

KAJAKARSTWO - 

MALOWIDŁA NASKALNE -

MODNYM BYĆ –

BATUT - MAŁPI SKOK -

ŁUCZNICTWO - 

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 

KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, BATUT, 
ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI STOŁOWE 
JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK SHOW, 
OLIMPIADA ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA 
MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z pieczeniem 
kiełbasek, MIĘTOWA BITWA CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ 

 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, 
SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE: 

 archeolodzy wciąż odnajdują niezwykłe malowidła 
w jaskiniach. Stwórzmy obraz, który przejdzie do historii i być może kiedyś 
zostanie odnaleziony przez innych poszukiwaczy??

 bluzka, o której dawno zapomniałaś? Spodenki które leżą na 
dnie szafy? Zabierz je ze sobą, a zamienią się w kolorowe hawajskie ciuszki! 
Trochę farby, naklejek, cekinów, głowa pełna pomysłów, a efekty będą 
zaskakujące.

 a gdyby zamienić się na chwilę w małą małpkę, która 
zwinnie przeskakuje z miejsca na miejsce... Na batucie poćwiczymy zwinne, 
małpie skoki :-), a możliwości jest naprawdę wiele!

polowanie na dziką zwierzynę? Zaczniemy od czegoś 
prostszego :-) trochę treningu i wszyscy będziemy trafiać w sam środek tarczy :-
).

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x 
dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu. 

ZAJĘCIA LINOWE: 
ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE:

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). 

W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  7-11LAT 1290,00  

2
 

10.07-19.07.2012
 

1390,00
       

   
3

 
19.07-28.07.2012

 
1390,00

       

5 06.08-15.08.2012 1390,00

7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1 01.07-10.07.2012 7-11LAT 1290,00

4 28.07-06.08.2012 1390,00
3 19.07-28.07.2012 1390,00

5 06.08-15.08.2012 1390,00

7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

7 24.08-31.08.2012 1190,007-11LAT

KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW
CZYLI INDIAŃSKA PRZYGODA
dla dziewczynek i chłopców
(7-11 LAT)

HAWAJSKA PRZYGODA
dla dziewczynek
(7-11 lat)

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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Krwawa Strzała ujrzał na horyzoncie białe skrzydła dziwnych łodzi, podniósł 
okrzyk ku wigwamom, wiedział że zbliża się niebezpieczeństwo …. Kiedy na 
brzegu krainy przodków ujrzał Blade Twarze mocniej zacisnął rękę na łuku, 
drugą sięgając strzały z kołczana. Przecież Blada Twarz jest chciwa i zła…..
-Słyszysz? - rzekła Biała Sowa. 
-Nie, co to było? 
-Wojenne bębny grzmią! 
Indianie rzucili pełne kosze owoców i czym prędzej popędzili ku wiosce. 
Muzyka dudniących bębnów miała tylko jedno znaczenie i zawsze napełniała 
serca niepokojem, ale także dumą i uniesieniem…..

Przeniesiemy się do sunsportowej krainy dzikiej prerii, gdzie władza 
Czerwonoskórych rozciąga się szeroko, a codzienne życie w harmonii z 
przyrodą hartuje, stawia wyzwania i wyznacza kolejne cele. Przemierzymy 
wiele mil w poszukiwaniu ziół, by zgłębić dawną, szamańską sztukę 
przygotowywania magicznych wywarów. Może przy okazji odnajdziemy 
zaginioną wioskę? Galopujący Mustang melodią przekazywaną przez Indian z 
pokolenia na pokolenie przywoła duchy przodków, a Szalony Byk stworzy z 
nami potężny totem, który chronić będą duchy naszej krainy. Wypełnimy 
tajemną misję, której domagają się bogowie, misję pełną niebezpieczeństw i 
przygód…

 5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 łuki i strzały Indianie robili samodzielnie. My także, jak 
prawdziwi mężczyźni, zrobimy łuki oraz nauczymy się strzelać. Wszystko pod 
czujnym okiem instruktora Sokole Oko.

poznamy tajemnice zbierania ziół, które mogą służyć leczeniu 
ran lub takich które upiększą squo :-) lub takich, które dodadzą wigoru 
każdemu Czerwonoskóremu :-). Znajdziemy także takie, którymi doprawić 
można przeróżne potrawy lub przyrządzić doskonałe napoje. 

głodny? W lesie? Jest metoda! Las to prawdziwa 
spiżarnia, z której trzeba umieć korzystać! 

 nie wiesz czy to wilk czy zwykły pies? Poczuj się niczym drapieżnik i 
poznaj metody tropienia i rozpoznawania śladów, czyli jak czytać to, co zostało 
odciśnięte na ziemi! 

każdy Indianin musi umieć stać się 
niewidzialnym! I nie będzie to żadna magia lub czapka niewidka! Nauczymy się 
znikać niczym cień i rozpływać jak mgła.

 niepowtarzalna okazja przeżycia nocy w prawdziwym 
Indiańskim Wigwamie! Zbudujemy sobie schronienie, tak aby było ciepło i 
przytulnie jak w domu :-)! Spędzimy noc pod gwiazdami wsłuchując się w 
dźwięki natury :-). Budowa wigwamu i sen pod czujną opieką instruktora 
Bezpieczna Przystań.

 „niech wojenne bębny grzmią” … Zasiądziemy przy ogniu, 
chwycimy instrumenty, wyzwolimy siłę emocji, odegramy sunsportowe 
melodie i usłyszymy moc otaczających nas dźwięków.

 świat bez telefonów? Tak, kiedyś były inne 
sposoby komunikacji! Poznamy tajniki mówiących chmur i nauczymy się 
odczytywać to, co innym wydaje się zwykłym dymem! 

 chodzenie po drzewach? Podniebne miasteczko? Z nami to 
realne! Przemierzymy korony drzew ścieżkami pełnymi pułapek! Oczywiście 
wszystko w towarzystwie instruktora Wielka Sekwoja :-).

 nie raz Indianom przyszło zdobywać górskie 
szczyty! Zaczniemy od treningu i udowodnimy, że potraficie wspinać się po 
pionowej ścianie niczym King-Kong! Zdobędziemy szczyt wieży i sięgniemy po 
ukryte tam sunsportowe skarby! Zabezpieczać nas będą liny asekuracyjne oraz 
instruktor Wijący wąż :-).

 wypełnimy specjalną misję, odkryjemy nieznane lądy, 
zapuścimy się w odległe krainy, na których stopa człowieka jeszcze nigdy nie 
stanęła!  To będzie fantastyczna wyprawa kajakowa, na którą oprócz 
plemiennych towarzyszy zabierzemy indiański ekwipunek, który pozwoli rozbić 
obozowisko. 

 zbudujemy wieżę sięgającą szczytów drzew! A może i 
chmur? Gdy staniemy na jej szczycie poczujemy się jak władcy świata!

to nie tylko damskie zajęcie! Zdobnictwo odzieży i broni było 

Zajęcia:

ŁUCZNICTWO -

ZIELARSTWO - 

INDIAŃSKIE DANIE - 

TROPIENIE -

BARWY DNIA, BARWY NOCY - 

INDIAŃSKA WIOSKA -

GRA NA BĘBNACH -

ZNAKI DYMNE, WRÓŻENIE -

PARK LINOWY -

ŚCIANKA WSPINACZKOWA -

WYPRAWA CZÓŁNEM -

SKRZYNIO-WIEŻA - 

ZDOBNICTWO - 

codziennym zajęciem Indian! Sprawimy by Wasze łuki nie był zwykłymi łukami, 
by Wasze stroje zauroczyły piękne squo, a pióropusze przyprawiły inne szczepy 
o zazdrość :-).

 przyda się wiedza zdobyta przy okazji tropienia Bladych Twarzy! 
Podążymy ich śladem by odkryć co knują! Zaalarmuj wioskę i wykaż się 
męstwem! Ukryj się w cieniu i pozostań niewidoczny dla Bladych Lic. To będzie 
fascynująca gra terenowa, którą rozpoczniemy o świcie, a skończymy po 
zmroku :-).

życie czerwonoskórych to nie tylko codzienna praca, ale także 
doskonała zabawa! Poznamy mnóstwo sunsportowych zabaw na świeżym 
powietrzu, które wymagają od nas dużo ruchu oraz dobrej pracy w zespole! 
Wstań do konkurencji by zmagać się z innymi! 

nie raz zdarzyło się, że wioska czerwonoskórych 
zostaje napadnięta i zniszczona! Wyruszymy na pełną przygód wyprawę w 
poszukiwaniu sprawców! Odnajdziemy zaginione miasto, schwytamy bestie i 
przywrócimy naszej wiosce harmonię. 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x 
dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu. 

PODCHODY -

HARCOWANIE - 

ZAGINIONE MIASTO CHMUR - 

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 

KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, BATUT, 
ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI STOŁOWE 
JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK SHOW, 
OLIMPIADA ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA 
MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z pieczeniem 
kiełbasek, MIĘTOWA BITWA CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ 

 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, 
SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE: 

ZAJĘCIA LINOWE: 
ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE:

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). 

W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

To był pewien wakacyjny, hawajski poranek …. Siedziałyśmy na 
pustej o tej porze plaży, przesypywałyśmy między palcami piasek, 
spoglądałyśmy na wschodzące nad horyzontem słońce i wsłuchiwałyśmy się w 
cichy szum oceanu … 
- Ciiiiii.... słyszysz? – spytałam nagle nieruchomiejąc. 
- … melodia … słyszę ją po raz pierwszy w życiu…
Przez chwilę wsłuchiwałyśmy się mając nadzieję, że dowiemy się skąd dobiega.
- Czytałam kiedyś niezwykłą opowieść: raz w roku na wyspach hawajskich 
syreny opuszczają swoje królestwo i wypływają na trzy magiczne minuty na 
brzegi wysp. Nucą niezwykłą melodię, którą słyszeć mogą tylko nieliczni…
- I myślisz, że to właśnie ich śpiew?? 
- … jestem pewna :-). Ale to nie wszystko …. Każdy, kto je usłyszy przeżyje 
magiczne chwile……..

Wyobraźcie sobie najpiękniejsze miejsce na ziemi. Miejsce, w którym dzieją 
się niezapomniane historie. To będzie czas, w którym zatańczymy o zachodzie 
słońca, zwiedzimy podwodny świat, rozwiniemy horyzonty naszej wyobraźni, 
pokażemy ukryte talenty... To miejsce, o którym marzy każdy, a tylko wybrani 
mogą przeżyć tam niezapomniane wakacje..... Szalony taniec hula, boska 
kwiatowa biżuteria, gorąca muzyka czarowana kastanietami, tamburynami i 
grzechotkami! Zdobędziemy szczyt wulkanu, opłyniemy archipelag 
malowniczych wysp, stworzymy niezwykłe naskalne malowidła, poszukamy 
kolorowych ławic ryb. Czy można chcieć czegoś więcej? A więc do zobaczenia 
w Sunsportos Hawajos :-) Aloha!

wyobraź sobie zachód słońca, bose stopy, plaża, trawiaste spódnice, 
egzotyczny kwiat w Twoich włosach i niezwykła muzyka porywająca do tańca. 
Nauczymy się podstaw tańca hula i nie tylko :-).

nisko, niżej, najniżej :-). Hawajska zabawa znana na całym świecie: 
przejść pod girlandą można na różne sposoby, ale może to właśnie Twój sposób 
będzie najbardziej oryginalny :-).

piękną biżuterię można zrobić ze wszystkiego, co tylko 
znajdziemy na naszych wyspach: kolorowe muszelki, barwne kwiaty, 
różnokształtne kamyki :-).

ulubiona sałatka? Słodka czy pikantna?? Będziemy 
kombinować i degustować. Sprawdzimy jak smakują tradycyjne, hawajskie 
przysmaki! 

a może by tak... słońce.. plaża.. leżak.. i wcześniej zrobiony 
koktajl w pojemniku z kokosowego orzecha? Nauczymy się jak zrobić pyszne 
koktajle ze świeżych owoców oraz jak przyozdobić stół na domowe uroczystości 
:-).

 lubisz nurkować? ?Wyławianie kolorowych kamieni, 
niezwykłych muszelek, podziwianie naszej oceanicznej flory, a co najważniejsze 
szukanie podwodnych skarbów! Oczywiście wyposażeni w maski, fajki i płetwy 
– istny, sunsportowy profesjonalizm :-).

niezwykły taniec z bańkami mydlanymi? Małymi i dużymi! 
Im więcej tym lepiej :-) a wszystko w rytm gorących hawajskich rytmów :-).

 bębenki, grzechotki, kastaniety, tamburyna, a wszystko to zrobione 
samodzielnie!! Postaramy się stworzyć prawdziwy hawajski zespół!! 
Skomponujemy muzykę, która stanie się hitem naszych wakacji :-).

chodzenie po drzewach niczym Jane z Tarzanem? :-) Z nami to 
możliwe! Poznamy miejsca, do których jak do tej pory dostęp miały tylko dzikie 
zwierzęta.

jeden z największych wulkanów na świecie, a gdyby tak zdobyć 
jego szczyt?? Na naszej ściance wspinaczkowej spróbujemy pokonać lęk 
wysokości! Oczywiście zabezpieczać nas będą liny asekuracyjne i sympatyczny 
instruktor :-). 

 na szczycie Mauna Kea znajduje się niezwykłe 
obserwatorium astrologiczne. Wielka i Mała Niedźwiedzica? Delfin, Strzelec, 
Lutnia? To tylko nieliczne gwiazdozbiory, które odszukamy zaraz po zachodzie 
słońca.           

zbudujemy wieżę sięgającą szczytów najwyższych drzew na 
wyspie! Gdy tylko na nią wejdziesz poczujesz się jak prawdziwy zdobywca!

z wyspy na wyspę - archipelag hawajski liczy osiem większych 
malowniczych wysp, opłyniemy je wszystkie i zobaczmy to, czego oczy innych 
nie widziały!! :-).

PROGRAM:
HULA - 

LIMBO - 

WĘZŁY HAWAJSKIE - 

PUCHAR SŁOŃCA – 

PALM DRINK - 

RAFY KORALOWE -

BALONA BUMMM - 

HAWAJOS -

PARK LINOWY - 

MAUNA KEA - 

GWIEZDNY ŚWIAT -

SKRZYNIO-WIEŻA - 

KAJAKARSTWO - 

MALOWIDŁA NASKALNE -

MODNYM BYĆ –

BATUT - MAŁPI SKOK -

ŁUCZNICTWO - 

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 

KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, BATUT, 
ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI STOŁOWE 
JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK SHOW, 
OLIMPIADA ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA 
MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z pieczeniem 
kiełbasek, MIĘTOWA BITWA CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ 

 ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, 
SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 
POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU 
ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE: 

 archeolodzy wciąż odnajdują niezwykłe malowidła 
w jaskiniach. Stwórzmy obraz, który przejdzie do historii i być może kiedyś 
zostanie odnaleziony przez innych poszukiwaczy??

 bluzka, o której dawno zapomniałaś? Spodenki które leżą na 
dnie szafy? Zabierz je ze sobą, a zamienią się w kolorowe hawajskie ciuszki! 
Trochę farby, naklejek, cekinów, głowa pełna pomysłów, a efekty będą 
zaskakujące.

 a gdyby zamienić się na chwilę w małą małpkę, która 
zwinnie przeskakuje z miejsca na miejsce... Na batucie poćwiczymy zwinne, 
małpie skoki :-), a możliwości jest naprawdę wiele!

polowanie na dziką zwierzynę? Zaczniemy od czegoś 
prostszego :-) trochę treningu i wszyscy będziemy trafiać w sam środek tarczy :-
).

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x 
dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu. 

ZAJĘCIA LINOWE: 
ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE:

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). 

W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  7-11LAT 1290,00  

2
 

10.07-19.07.2012
 

1390,00
       

   
3

 
19.07-28.07.2012

 
1390,00

       

5 06.08-15.08.2012 1390,00

7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1 01.07-10.07.2012 7-11LAT 1290,00

4 28.07-06.08.2012 1390,00
3 19.07-28.07.2012 1390,00

5 06.08-15.08.2012 1390,00

7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

7 24.08-31.08.2012 1190,007-11LAT

KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW
CZYLI INDIAŃSKA PRZYGODA
dla dziewczynek i chłopców
(7-11 LAT)

HAWAJSKA PRZYGODA
dla dziewczynek
(7-11 lat)

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

O
rg

an
iz

at
or

em
 o

fe
rt

y 
pr

ze
ds

ta
w

io
ne

j w
 k

at
al

og
u 

je
st

 S
un

 S
po

rt
 O

rg
an

iz
at

or
 A

kt
yw

ne
go

 W
yp

oc
zy

nk
u O

rganizatorem
 oferty przedstaw

ionej w
 katalogu jest S

un S
port O

rganizator A
ktyw

nego W
ypoczynku 

www.kolonieiobozy.net  |  www.MaszWakacje.pl www.kolonieiobozy.net  |  www.MaszWakacje.pl



GIEWARTÓW GIEWARTÓW
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Jedyne takie wydarzenie! Futbolowe Mistrzostwa Europy! Także i my 
ulegniemy tej fascynacji i powalczymy o Puchar Estadio del Michalo! 
Będziemy analizować zmagania europejskiej czołówki drużynowej, 
podpatrywać i uczyć się od najlepszych! Spróbujemy odczarować taktykę gry 
piłkarskich gwiazd i rozpracować najznamienitsze strategie. W Strefie Kibica 
usłyszycie nie tylko futbolowe slogany, ale zobaczycie efektowne popisy 
drużyny Cheerleaderek :-). Emocje gry zespołowej oraz echa zagorzałego 
dopingu przeniesiemy na pole paintball'owe. Tutaj odbędzie się farbiana 
batalia według wybranego przez Was scenariusza – będzie jak w 
gangsterskim filmie :-)  A na zakończenie obozu Wielki Mecz Finałowy, 
wręczenie Pucharu i uwiecznienie roześmianych piłkarskich drużyn w 
towarzystwie trenerów, sędziów i rozentuzjazmowanej publiczności :-)

piłka nożna - codziennie, od 1,5 do 3 godzin w grupie, paintball: 400 
kul, około 3-4 zajęć, ok. 1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 4, 5 bloków 
zajęciowych  dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 prowadzenie piłki, przyjęcie jej, podkręcanie piłki, wybór 
optymalnego miejsca i momentu uderzenia z różnych pozycji. Przyda się też 
dobry drybling i pełne sprytu ominięcie przeciwnika.

 murowanie bramki, ostry atak, ofensywa czy 
defensywa – a więc jak zapewnić sukces drużyny :-).

 omawianie taktyki, najlepszych bramek, 
przygotowanie strategii meczowej. 

podpatrywanie 
najlepszych, czyli technika i szybkość Cristiano Ronaldo, wola walki Wayne 
Rooney'a i piłkarski geniusz Lionela Messi :-). Zastanowimy się czy Grecja, 
Czechy i Rosja okazały się grupą marzeń?

 wielu z Was marzy o prawdziwej bitwie i o wykorzystaniu 
wszystkich podpatrzonych w filmach trików :-)  Musicie obrać odpowiednią 
taktykę, musicie być czujni, zręczni i szybcy! Sędziowskie oko instruktora 
wyłapie wszystkie niedozwolone manewry! Mocne wrażenia i dobra zabawa 
gwarantowana, a wygrana murowana!

Zajęcia: 

ZAJĘCIA TAKTYCZNE -

STRATEGIA MECZOWA –

ODPRAWY TRNENERSKIE –

PREZENTACJA MULITIMEDIALNA ZESPOŁÓW I PIŁKARZY – 

PAINTBALL –

ZAJĘCIA PIŁKARSKO-PAINTBALL'OWE:

Cóż może być ważniejszego tego lata od Euro 2012?  Jednie wakacje, 
podczas których odbędzie się nasze własne Euro! Na początek taktyka gry 
w piłkę! Dowiecie się jak niczym Lionel Messi ułożyć nogę do uderzenia, 
jak rozgrywać akcję, aby „rozmontować” nawet najszczelniejszą obronę, 
jak kopać by piłka trafiła do bramki, jak bronić by nie wyciągać piłki z siatki, 
jak dryblingiem zmylić rywala i wreszcie jak grać żeby wygrać :-). Będziemy 
zgrani jak Real Madryt, skuteczni jak Manchester United  i szybcy jak 
Barcelona! Będziecie mieli swój własny Klub Kibica, zagorzały doping, a 
Waszą skuteczność podniesie dynamiczny zespół cheerlederek! Po 
szaleństwach gry drużynowej damy Wam okazję udowodnienia, że 
równie doskonale radzicie sobie sam na sam z czterokołową maszyną. W 
ramach rozluźnienia potreningowego i zintegrowania drużyny 
poskaczemy na batucie, powspinamy się na sztucznej ściance, popływamy 
…

 piłka nożna - codziennie, od 1,5 do 3 godzin w grupie, quady - około 
3-4 zajęć, ok. 1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe 
dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 prowadzenie piłki, przyjęcie jej, podkręcanie piłki, 
wybór optymalnego miejsca i momentu uderzenia z różnych pozycji. Przyda 
się też dobry drybling i pełne sprytu ominięcie przeciwnika.

 murowanie bramki, ostry atak, ofensywa czy 
defensywa – a więc jak zapewnić sukces drużyny :-).

omawianie taktyki, najlepszych bramek, 
przygotowanie strategii meczowej. 

podpatrywanie 
najlepszych, czyli technika i szybkość Cristiano Ronaldo, wola walki Wayne 
Rooney'a i piłkarski geniusz Lionela Messi :-). Zastanowimy się czy Grecja, 
Czechy i Rosja okazały się grupą marzeń?

 niestety tutaj też nie da się odpocząć, trzeba walczyć z maszyną, 
żeby nie okazała się sprytniejsza od Was. Do pokonania tor quad`owy no i 
własne słabości!

Zajęcia:

ZAJĘCIA TAKTYCZNE -

STRATEGIA MECZOWA –

ODPRAWY TRNENERSKIE – 

PREZENTACJA MULITIMEDIALNA ZESPOŁÓW I PIŁKARZY – 

QUADY –

ZAJĘCIA PIŁKARSKO-QUAD'OWE:

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:
ZAJĘCIA 

ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian 
zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI  PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 
KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI STOŁOWE JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK SHOW, OLIMPIADA 
ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, MIĘTOWA 
BITWA CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ  ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

ZAJĘCIA LINOWE: 
ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ZAJĘCIA 

RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć 

itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 

KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, 
BATUT, ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, 
PODCHODY  MEGA KOMICZNY ZBIJAK, 
PIŁKARZYKI STOŁOWE JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI 
PLAYBACK SHOW, OLIMPIADA ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE 
IMPRESJE, BITWA MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, 
OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, MIĘTOWA BITWA CHRZEST OBOZOWY, 
WIELKI FINAŁ  ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli 
OPOWIADANIA DO OCZU ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 
4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu.

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  7-11LAT 1290,00  

2
 

10.07-19.07.2012
 

1390,00
 

4
6

  

28.07-06.08.2012
15.08-24.08.2012

  

1390,00
1390,00

  
7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

7 24.08-31.08.2012 1190,007-11LAT

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  7-11LAT 1290,00  

2
 

10.07-19.07.2012
 

1390,00
       

   
3

 
19.07-28.07.2012

 
1390,00

       

5 06.08-15.08.2012 1390,00

7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

7 24.08-31.08.2012 1190,007-11LAT

EKSTRAKLASA
obóz piłkarsko-paintball'owy dla chłopców
(7-11 lat)

„I LIGA”
obóz piłkarsko – quadowy dla chłopców (7-11 lat)

 

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKA CENA W PLN

   
2

 
10.07-19.07.2012

 
1290,00

 

4

6

  

28.07-06.08.2012

15.08-24.08.2012

  

1290,00

1290,00

  
7-11LAT

7-11LAT

7-11LAT

Czarodziejska choreografia, wysportowane sylwetki oraz Wasz urok osobisty 
spowodują, że każde rozgrywki meczowe staną się o niebo atrakcyjniejsze, 
zawodnicy łagodniejsi i skuteczniejsi, a publiczność na trybunach pełna 
werwy i zachwytu! 
Skoki, piruety, disco, hip hop, kolorowe pompony, uśmiechy i szalony doping 
drużyn piłkarskich, koszykarskich, siatkarskich … Znakomite układy taneczne  
i radość z tańca będziecie mogły zaprezentować na każdej szkolnej imprezie! 

1 lub 2 razy dziennie,  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia:  3 lub 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

otworzymy dla Was drzwi do magicznego świata tańca, 
zarazimy miłością do hip-hopu, popu, samby, rumby i salsy, przekonamy, że 
taniec to jeden z najgroźniejszych bakcyli jakie można połknąć :-). Stworzymy 
niepowtarzalne taneczne show, zaprezentujemy fascynujące układy taneczne 
oraz barwne kostiumy doskonale współgrające z żywą muzyką. Przedstawimy 
wyjątkowe, zapierające dech w piersiach spektakle taneczne.

Zajęcia taneczne: 

ZAJĘCIA TANECZNE: 

OBÓZ CHEERLEADEREK 
czyli pomponiada na całego :-) dla dziewczynek
(7-11 lat)

W czasach, gdy życie toczy się w internecie, gdy przyjaźnie przeciekają 
nam przez palce, a codzienność coraz bardziej nam doskwiera zabierzemy 
państwa w podróż po dobrej zabawie, zbudujemy atmosferę 
pozytywnych emocji, przypomnimy klimat dawnych sympatii, spotkań, 
przyjaźni. 
Zapraszamy do Giewartowa, gdzie z dala od wielkomiejskiego zgiełku, nad 
przepięknym i krystalicznie czystym jeziorem znajduje się Ośrodek 
Aktywnego Wypoczynku Michasiówka … Własna plaża, tajemnicze 
szuwary jeziora, okoliczne zielone lasy, ale i boiska, wypożyczalnia sprzętu 
sportowego, to wszystko powoduje, że w tym miejscu po prostu chce się 
być …

 W czasie gdy dzieci będą zdobywały kolejne stopnie 
wtajemniczenia obozowego Wy Kochani możecie relaksować się na słońcu, 
spędzić czas na grach w „kosza, „siatkę lub „nogę” czy spacerach leśnymi 
ścieżkami. Dla żądnych wrażeń wczasowiczów zorganizujemy wyprawę 
kajakową, spacer na wysokości w parku linowym, wejście na skrzynkową 
wieżę lub zawody łucznicze :-). W towarzystwie pociech (lub nie :-) ) 
spędzimy miłe chwile pływając, grając w piłkę wodną, kosza wodnego lub 
podczas aquaaerobiku :-). Gdy zapadnie już wieczorna cisza i ucałujecie na 
dobranoc wymęczone przeżyciami dzieciaki zorganizujemy big disco, 
szalone karaoke, albo Walkę Płci :-), imprezę tematyczną, a może biesiadę z 
długimi rozmowami o życiu albo o wszystkim i o niczym :-). Któregoś 
ciepłego wieczoru, pod rozgwieżdżonym niebem, przy świetle księżyca, w 
atmosferze pohukiwania sowy :-) zorganizujemy ognisko z kiełbaskami i 
gitarowymi śpiewami :-). 
Jeśli marzycie Państwo o udanym wypoczynku w uroczym zakątku to nie 
znajdziecie lepszego miejsca! To niepowtarzalna okazja nie tylko relaksu w 
uroczym zakątku, dobrej zabawy i zawiązania nowych przyjaźni, to 
doskonała sposobność obserwowania dzieci podczas zmagania z 
przeszkodami, słabościami, to możliwość zobaczenia jak fantastycznie sobie 
radzą, jak rywalizują,  jak dobrze się bawią, jak nawiązują fajne przyjaźnie :-
).

program, zakwaterowanie, wyżywienie 
4x dziennie, ubezpieczenie NNW.

transportu. 

Michasiówka, słońce i MY czekamy! 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE: 

WCZASY
czyli leżenie do góry brzuchem :-)
(1 dzień – 100 lat :-))

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

7 24.08-31.08.2012 990,001-100 LAT

GIEWARTÓW

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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GIEWARTÓW GIEWARTÓW

GIEWARTÓW

Jedyne takie wydarzenie! Futbolowe Mistrzostwa Europy! Także i my 
ulegniemy tej fascynacji i powalczymy o Puchar Estadio del Michalo! 
Będziemy analizować zmagania europejskiej czołówki drużynowej, 
podpatrywać i uczyć się od najlepszych! Spróbujemy odczarować taktykę gry 
piłkarskich gwiazd i rozpracować najznamienitsze strategie. W Strefie Kibica 
usłyszycie nie tylko futbolowe slogany, ale zobaczycie efektowne popisy 
drużyny Cheerleaderek :-). Emocje gry zespołowej oraz echa zagorzałego 
dopingu przeniesiemy na pole paintball'owe. Tutaj odbędzie się farbiana 
batalia według wybranego przez Was scenariusza – będzie jak w 
gangsterskim filmie :-)  A na zakończenie obozu Wielki Mecz Finałowy, 
wręczenie Pucharu i uwiecznienie roześmianych piłkarskich drużyn w 
towarzystwie trenerów, sędziów i rozentuzjazmowanej publiczności :-)

piłka nożna - codziennie, od 1,5 do 3 godzin w grupie, paintball: 400 
kul, około 3-4 zajęć, ok. 1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 4, 5 bloków 
zajęciowych  dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 prowadzenie piłki, przyjęcie jej, podkręcanie piłki, wybór 
optymalnego miejsca i momentu uderzenia z różnych pozycji. Przyda się też 
dobry drybling i pełne sprytu ominięcie przeciwnika.

 murowanie bramki, ostry atak, ofensywa czy 
defensywa – a więc jak zapewnić sukces drużyny :-).

 omawianie taktyki, najlepszych bramek, 
przygotowanie strategii meczowej. 

podpatrywanie 
najlepszych, czyli technika i szybkość Cristiano Ronaldo, wola walki Wayne 
Rooney'a i piłkarski geniusz Lionela Messi :-). Zastanowimy się czy Grecja, 
Czechy i Rosja okazały się grupą marzeń?

 wielu z Was marzy o prawdziwej bitwie i o wykorzystaniu 
wszystkich podpatrzonych w filmach trików :-)  Musicie obrać odpowiednią 
taktykę, musicie być czujni, zręczni i szybcy! Sędziowskie oko instruktora 
wyłapie wszystkie niedozwolone manewry! Mocne wrażenia i dobra zabawa 
gwarantowana, a wygrana murowana!

Zajęcia: 

ZAJĘCIA TAKTYCZNE -

STRATEGIA MECZOWA –

ODPRAWY TRNENERSKIE –

PREZENTACJA MULITIMEDIALNA ZESPOŁÓW I PIŁKARZY – 

PAINTBALL –

ZAJĘCIA PIŁKARSKO-PAINTBALL'OWE:

Cóż może być ważniejszego tego lata od Euro 2012?  Jednie wakacje, 
podczas których odbędzie się nasze własne Euro! Na początek taktyka gry 
w piłkę! Dowiecie się jak niczym Lionel Messi ułożyć nogę do uderzenia, 
jak rozgrywać akcję, aby „rozmontować” nawet najszczelniejszą obronę, 
jak kopać by piłka trafiła do bramki, jak bronić by nie wyciągać piłki z siatki, 
jak dryblingiem zmylić rywala i wreszcie jak grać żeby wygrać :-). Będziemy 
zgrani jak Real Madryt, skuteczni jak Manchester United  i szybcy jak 
Barcelona! Będziecie mieli swój własny Klub Kibica, zagorzały doping, a 
Waszą skuteczność podniesie dynamiczny zespół cheerlederek! Po 
szaleństwach gry drużynowej damy Wam okazję udowodnienia, że 
równie doskonale radzicie sobie sam na sam z czterokołową maszyną. W 
ramach rozluźnienia potreningowego i zintegrowania drużyny 
poskaczemy na batucie, powspinamy się na sztucznej ściance, popływamy 
…

 piłka nożna - codziennie, od 1,5 do 3 godzin w grupie, quady - około 
3-4 zajęć, ok. 1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe 
dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 prowadzenie piłki, przyjęcie jej, podkręcanie piłki, 
wybór optymalnego miejsca i momentu uderzenia z różnych pozycji. Przyda 
się też dobry drybling i pełne sprytu ominięcie przeciwnika.

 murowanie bramki, ostry atak, ofensywa czy 
defensywa – a więc jak zapewnić sukces drużyny :-).

omawianie taktyki, najlepszych bramek, 
przygotowanie strategii meczowej. 

podpatrywanie 
najlepszych, czyli technika i szybkość Cristiano Ronaldo, wola walki Wayne 
Rooney'a i piłkarski geniusz Lionela Messi :-). Zastanowimy się czy Grecja, 
Czechy i Rosja okazały się grupą marzeń?

 niestety tutaj też nie da się odpocząć, trzeba walczyć z maszyną, 
żeby nie okazała się sprytniejsza od Was. Do pokonania tor quad`owy no i 
własne słabości!

Zajęcia:

ZAJĘCIA TAKTYCZNE -

STRATEGIA MECZOWA –

ODPRAWY TRNENERSKIE – 

PREZENTACJA MULITIMEDIALNA ZESPOŁÓW I PIŁKARZY – 

QUADY –

ZAJĘCIA PIŁKARSKO-QUAD'OWE:

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:
ZAJĘCIA 

ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ZAJĘCIA RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian 
zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI  PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 
KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, BATUT, ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, PODCHODY 

 MEGA KOMICZNY ZBIJAK, PIŁKARZYKI STOŁOWE JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI PLAYBACK SHOW, OLIMPIADA 
ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE IMPRESJE, BITWA MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, MIĘTOWA 
BITWA CHRZEST OBOZOWY, WIELKI FINAŁ  ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli OPOWIADANIA DO OCZU ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

ZAJĘCIA LINOWE: 
ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ZAJĘCIA 

RELAKSACYJNE :-): 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć 

itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

PARK LINOWY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SKRZYNKI 
 PŁYWANIE – PLAŻOWANIE – KĄPIEL, 

KAJAKARSTWO, SIATKÓWKA PLAŻOWA,  BALONIADA KOSZYKÓWKA, 
BATUT, ŁUCZNICTWO, GRY TERENOWE, NOCNE GRY TERENOWE, 
PODCHODY  MEGA KOMICZNY ZBIJAK, 
PIŁKARZYKI STOŁOWE JASKINIA, CHUSTA ANIMACYJNA, KARAOKE, MINI 
PLAYBACK SHOW, OLIMPIADA ŚMIECHU, MAM TO COŚ, MALARSKIE 
IMPRESJE, BITWA MORSKA, KRZYŻÓWKA Sunsportowa ŁAMIGŁÓWKA, 
OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, MIĘTOWA BITWA CHRZEST OBOZOWY, 
WIELKI FINAŁ  ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

POGADUCHY DO PODUCHY, BAJKI NIEZNAJKI, czyli 
OPOWIADANIA DO OCZU ZASYPIANIA, SEANS BAJKOWY. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 
4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu.

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  7-11LAT 1290,00  

2
 

10.07-19.07.2012
 

1390,00
 

4
6

  

28.07-06.08.2012
15.08-24.08.2012

  

1390,00
1390,00

  
7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

7 24.08-31.08.2012 1190,007-11LAT

 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

1
 01.07-10.07.2012  7-11LAT 1290,00  

2
 

10.07-19.07.2012
 

1390,00
       

   
3

 
19.07-28.07.2012

 
1390,00

       

5 06.08-15.08.2012 1390,00

7-11LAT
7-11LAT
7-11LAT

7 24.08-31.08.2012 1190,007-11LAT

EKSTRAKLASA
obóz piłkarsko-paintball'owy dla chłopców
(7-11 lat)

„I LIGA”
obóz piłkarsko – quadowy dla chłopców (7-11 lat)

 

TURNUS TERMINY
WIEK 

UCZESTNIKA CENA W PLN

   
2

 
10.07-19.07.2012

 
1290,00

 

4

6

  

28.07-06.08.2012

15.08-24.08.2012

  

1290,00

1290,00

  
7-11LAT

7-11LAT

7-11LAT

Czarodziejska choreografia, wysportowane sylwetki oraz Wasz urok osobisty 
spowodują, że każde rozgrywki meczowe staną się o niebo atrakcyjniejsze, 
zawodnicy łagodniejsi i skuteczniejsi, a publiczność na trybunach pełna 
werwy i zachwytu! 
Skoki, piruety, disco, hip hop, kolorowe pompony, uśmiechy i szalony doping 
drużyn piłkarskich, koszykarskich, siatkarskich … Znakomite układy taneczne  
i radość z tańca będziecie mogły zaprezentować na każdej szkolnej imprezie! 

1 lub 2 razy dziennie,  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia:  3 lub 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

otworzymy dla Was drzwi do magicznego świata tańca, 
zarazimy miłością do hip-hopu, popu, samby, rumby i salsy, przekonamy, że 
taniec to jeden z najgroźniejszych bakcyli jakie można połknąć :-). Stworzymy 
niepowtarzalne taneczne show, zaprezentujemy fascynujące układy taneczne 
oraz barwne kostiumy doskonale współgrające z żywą muzyką. Przedstawimy 
wyjątkowe, zapierające dech w piersiach spektakle taneczne.

Zajęcia taneczne: 

ZAJĘCIA TANECZNE: 

OBÓZ CHEERLEADEREK 
czyli pomponiada na całego :-) dla dziewczynek
(7-11 lat)

W czasach, gdy życie toczy się w internecie, gdy przyjaźnie przeciekają 
nam przez palce, a codzienność coraz bardziej nam doskwiera zabierzemy 
państwa w podróż po dobrej zabawie, zbudujemy atmosferę 
pozytywnych emocji, przypomnimy klimat dawnych sympatii, spotkań, 
przyjaźni. 
Zapraszamy do Giewartowa, gdzie z dala od wielkomiejskiego zgiełku, nad 
przepięknym i krystalicznie czystym jeziorem znajduje się Ośrodek 
Aktywnego Wypoczynku Michasiówka … Własna plaża, tajemnicze 
szuwary jeziora, okoliczne zielone lasy, ale i boiska, wypożyczalnia sprzętu 
sportowego, to wszystko powoduje, że w tym miejscu po prostu chce się 
być …

 W czasie gdy dzieci będą zdobywały kolejne stopnie 
wtajemniczenia obozowego Wy Kochani możecie relaksować się na słońcu, 
spędzić czas na grach w „kosza, „siatkę lub „nogę” czy spacerach leśnymi 
ścieżkami. Dla żądnych wrażeń wczasowiczów zorganizujemy wyprawę 
kajakową, spacer na wysokości w parku linowym, wejście na skrzynkową 
wieżę lub zawody łucznicze :-). W towarzystwie pociech (lub nie :-) ) 
spędzimy miłe chwile pływając, grając w piłkę wodną, kosza wodnego lub 
podczas aquaaerobiku :-). Gdy zapadnie już wieczorna cisza i ucałujecie na 
dobranoc wymęczone przeżyciami dzieciaki zorganizujemy big disco, 
szalone karaoke, albo Walkę Płci :-), imprezę tematyczną, a może biesiadę z 
długimi rozmowami o życiu albo o wszystkim i o niczym :-). Któregoś 
ciepłego wieczoru, pod rozgwieżdżonym niebem, przy świetle księżyca, w 
atmosferze pohukiwania sowy :-) zorganizujemy ognisko z kiełbaskami i 
gitarowymi śpiewami :-). 
Jeśli marzycie Państwo o udanym wypoczynku w uroczym zakątku to nie 
znajdziecie lepszego miejsca! To niepowtarzalna okazja nie tylko relaksu w 
uroczym zakątku, dobrej zabawy i zawiązania nowych przyjaźni, to 
doskonała sposobność obserwowania dzieci podczas zmagania z 
przeszkodami, słabościami, to możliwość zobaczenia jak fantastycznie sobie 
radzą, jak rywalizują,  jak dobrze się bawią, jak nawiązują fajne przyjaźnie :-
).

program, zakwaterowanie, wyżywienie 
4x dziennie, ubezpieczenie NNW.

transportu. 

Michasiówka, słońce i MY czekamy! 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE: 

WCZASY
czyli leżenie do góry brzuchem :-)
(1 dzień – 100 lat :-))

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

7 24.08-31.08.2012 990,001-100 LAT

GIEWARTÓW

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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WIELE

WIELE WIELE

 
 

Mieszkamy w Ośrodku Stoczni Północnej w Wielu k/Kościerzyny. 
Położony na 8 hektarach pięknego, pachnącego lasu sosnowego, z 
własnym 800-metrowym dostępem do jeziora Wielewskiego ma swój 
nieodparty urok…
Na terenie ośrodka znajdują się: 
- kąpielisko, 
- plaża,
- pomosty,
- świetlica, 
- boiska sportowe (do koszykówki, siatkówki plażowej, piłki nożnej), 
- pole paintballowi,
- tor quad'owy,
- kort tenisowy, 
- plac zabaw,
- mini Orlik,
- stoły do ping ponga, 
- bilard,
- wypożyczalnia sprzętu sportowego,
- kawiarnia, 
- świetlica, 
- sala dyskotekowa.

Zakwaterowanie:
Pawilon hotelowy dysponujący pokojami 3 – 5 osobowymi lub pokojami 
typu studio z łazienkami.
Domki drewniane z łazienkami typu studio, w których są pokoje 2 lub 3 
osobowe.
Domki murowane z łazienkami typu studio, w których są pokoje 2 lub 3 
osobowe.

Sporty wodne to wielka atrakcja tego obozu, na który powinien wybrać się 
każdy zakochany w wodzie oraz każdy wielbiciel plaży, słońca i wodnych 
przygód. To jedna z niewielu okazji spróbowania sił w zupełnie nowych dla 
Was sportach lub doskonalenia umiejętności w dyscyplinach, które już 
znacie. Dlatego każdego dnia po urokach nurkowania, trudach wiosłowania, 
kołowania i pływania damy Wam szansę sprawdzenia siebie podczas zajęć 
linowych, wspinaczki, długich wycieczek rowerowych, gier terenowych, 
zabaw w kosza, siatkówkę, czy badmintona. Codziennie nowe doświadczenia 
i moc wrażeń! Oczywiście woda, plaża i słońce bez ograniczeń.

5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

  ostra jazda bez trzymanki i wysokie ciśnienie nie tylko z 
powodu nadmiernej prędkości!

  żadnego reżimu treningowego! Kilka słów teorii, kilka 
wskazówek i wyruszamy w krótki rejsik po jeziorze.

połączenie wytrzymałości i techniki najlepszych pływaków z 
piłkarską kreatywnością w rozgrywaniu akcji i umiejętnością walki o piłkę!

 świetna zabawa i wcale nie musicie umieć pływać, a jedynie 
doskonale trafiać do celu!

 zanim obejrzycie wraki na dnie Bałtyku może warto 
wypróbować ABC, czyli płetwy, maskę i fajkę. Poznacie podstawowe techniki 
nurkowania, a później już tylko nurkowe safari, wraki, koralowce lub skaliste 
wybrzeża ;)

opis zgodny z 
Waszymi wyobrażeniami :-).

Zajęcia: 

BANAN lub KOŁO -

KAJAKARSTWO -

PIŁKA WODNA – 

KOSZ WODNY –

NURKOWANIE –

PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI  –  

ZAJĘCIA WODNO-REKREACYJNE

Duży las, pole speedball'owe, własny park paintball'owy – wymarzony teren 
do całkowitego kamuflażu - idealne warunki dla miłośników farbianej bitwy! 
Jeżeli waszą wyobraźnię pobudzają gry strategiczne, fascynują Was taktyka, a 
nawet polityka wojenna, podchodzenie, okrążanie, osaczanie przeciwnika, 
jeśli potraficie współpracować z grupą, podejmować szybkie decyzje to 
zapraszamy na Paintball'owy Zawrót Głowy! Zwiady, niewola, eliminacja 
przeciwnika, punkty kontrolne, atak i obrona oto synonimy genialnej zabawy 
w fascynującą, kolorową strzelankę! Każdą drużyną na polu walki opiekuje 
się dwóch instruktorów odpowiedzialnych za sędziowanie, bezpieczeństwo, 
a także obsługę techniczną sprzętu. 

600 kul na osobę, około 5 zajęć, które mogą odbywać 
się w dowolnych dniach  obozu. Czas trwania zajęć zależy od rodzaju i 
scenariusza gry.  Przewidziana ilość kul jest wystarczająca do realizacji 
proponowanych gier.

4,5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 ćwiczenia, manewry, opracowywanie taktyki gier, czyli prawdziwy 
paintball'owy poligon. Wspólnie zbudujemy warownie, okopy i zasieki! 
Scenariusze gier są elastyczne i mogą być modyfikowane zarówno przez 
sędziów, jak i graczy. Jak „zdobyć flagę”, wydostać się z „trójkąta 
bermudzkiego”, czy „ochronić prezydenta” dowiecie się już na polu. Wszystkie 
gry paintball'owe odbywają się w lesie, na wyznaczonym ponad 2 hektarowym  
obszarze.  Tam jesteście zdani tylko na siebie i swój oddział. Każdy z Was będzie 
mógł się przekonać jak ważne jest maskowanie, czyli sztuka bycia 
niewidzialnym na terytorium wroga. 

Zajęcia paintball'owe: 

Pozostałe zajęcia: 

PAINTBALL –

 

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1590,00

4 31.07-10.08.2012 1590,00

  
3

 
21.07-31.07.2012 1590,00

     

5 10.08-20.08.2012 1590,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT

OŚRODEK STOCZNI PÓŁNOCNEJ W WIELU

 
 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1590,00

4 31.07-10.08.2012 1590,00

   
3

 
21.07-31.07.2012

 
1590,00

       

5 10.08-20.08.2012 1590,00

10-13LAT
10-13LAT
10-13LAT
10-13LAT

WIEK 
UCZESTNIKA  

12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT

WODNE SZALEŃSTWO 
obóz sportów wodnych i zajęć rekreacyjnych
(10-13 lat) (14-17 lat)

PAINTBALL'OWY ZAWRÓT GŁOWY
(12-17 lat)

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:
ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:
 ZAJĘCIA EDUKACYJNE: 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

 PARK LINOWY, SKRZYNKI ŚCIANKA WSPINACZKOWA,  ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, ROWERY GÓRSKIE, 
KOSZYKÓWKA, UNIHOKEJ, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE   MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  
ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, BILARD KINO LETNIE, OGNISKO - pieczenie kiełbasek, THE END, PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

WIELE
Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.

ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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WIELE

WIELE WIELE

 
 

Mieszkamy w Ośrodku Stoczni Północnej w Wielu k/Kościerzyny. 
Położony na 8 hektarach pięknego, pachnącego lasu sosnowego, z 
własnym 800-metrowym dostępem do jeziora Wielewskiego ma swój 
nieodparty urok…
Na terenie ośrodka znajdują się: 
- kąpielisko, 
- plaża,
- pomosty,
- świetlica, 
- boiska sportowe (do koszykówki, siatkówki plażowej, piłki nożnej), 
- pole paintballowi,
- tor quad'owy,
- kort tenisowy, 
- plac zabaw,
- mini Orlik,
- stoły do ping ponga, 
- bilard,
- wypożyczalnia sprzętu sportowego,
- kawiarnia, 
- świetlica, 
- sala dyskotekowa.

Zakwaterowanie:
Pawilon hotelowy dysponujący pokojami 3 – 5 osobowymi lub pokojami 
typu studio z łazienkami.
Domki drewniane z łazienkami typu studio, w których są pokoje 2 lub 3 
osobowe.
Domki murowane z łazienkami typu studio, w których są pokoje 2 lub 3 
osobowe.

Sporty wodne to wielka atrakcja tego obozu, na który powinien wybrać się 
każdy zakochany w wodzie oraz każdy wielbiciel plaży, słońca i wodnych 
przygód. To jedna z niewielu okazji spróbowania sił w zupełnie nowych dla 
Was sportach lub doskonalenia umiejętności w dyscyplinach, które już 
znacie. Dlatego każdego dnia po urokach nurkowania, trudach wiosłowania, 
kołowania i pływania damy Wam szansę sprawdzenia siebie podczas zajęć 
linowych, wspinaczki, długich wycieczek rowerowych, gier terenowych, 
zabaw w kosza, siatkówkę, czy badmintona. Codziennie nowe doświadczenia 
i moc wrażeń! Oczywiście woda, plaża i słońce bez ograniczeń.

5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

  ostra jazda bez trzymanki i wysokie ciśnienie nie tylko z 
powodu nadmiernej prędkości!

  żadnego reżimu treningowego! Kilka słów teorii, kilka 
wskazówek i wyruszamy w krótki rejsik po jeziorze.

połączenie wytrzymałości i techniki najlepszych pływaków z 
piłkarską kreatywnością w rozgrywaniu akcji i umiejętnością walki o piłkę!

 świetna zabawa i wcale nie musicie umieć pływać, a jedynie 
doskonale trafiać do celu!

 zanim obejrzycie wraki na dnie Bałtyku może warto 
wypróbować ABC, czyli płetwy, maskę i fajkę. Poznacie podstawowe techniki 
nurkowania, a później już tylko nurkowe safari, wraki, koralowce lub skaliste 
wybrzeża ;)

opis zgodny z 
Waszymi wyobrażeniami :-).

Zajęcia: 

BANAN lub KOŁO -

KAJAKARSTWO -

PIŁKA WODNA – 

KOSZ WODNY –

NURKOWANIE –

PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI  –  

ZAJĘCIA WODNO-REKREACYJNE

Duży las, pole speedball'owe, własny park paintball'owy – wymarzony teren 
do całkowitego kamuflażu - idealne warunki dla miłośników farbianej bitwy! 
Jeżeli waszą wyobraźnię pobudzają gry strategiczne, fascynują Was taktyka, a 
nawet polityka wojenna, podchodzenie, okrążanie, osaczanie przeciwnika, 
jeśli potraficie współpracować z grupą, podejmować szybkie decyzje to 
zapraszamy na Paintball'owy Zawrót Głowy! Zwiady, niewola, eliminacja 
przeciwnika, punkty kontrolne, atak i obrona oto synonimy genialnej zabawy 
w fascynującą, kolorową strzelankę! Każdą drużyną na polu walki opiekuje 
się dwóch instruktorów odpowiedzialnych za sędziowanie, bezpieczeństwo, 
a także obsługę techniczną sprzętu. 

600 kul na osobę, około 5 zajęć, które mogą odbywać 
się w dowolnych dniach  obozu. Czas trwania zajęć zależy od rodzaju i 
scenariusza gry.  Przewidziana ilość kul jest wystarczająca do realizacji 
proponowanych gier.

4,5 bloków zajęciowych dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

 ćwiczenia, manewry, opracowywanie taktyki gier, czyli prawdziwy 
paintball'owy poligon. Wspólnie zbudujemy warownie, okopy i zasieki! 
Scenariusze gier są elastyczne i mogą być modyfikowane zarówno przez 
sędziów, jak i graczy. Jak „zdobyć flagę”, wydostać się z „trójkąta 
bermudzkiego”, czy „ochronić prezydenta” dowiecie się już na polu. Wszystkie 
gry paintball'owe odbywają się w lesie, na wyznaczonym ponad 2 hektarowym  
obszarze.  Tam jesteście zdani tylko na siebie i swój oddział. Każdy z Was będzie 
mógł się przekonać jak ważne jest maskowanie, czyli sztuka bycia 
niewidzialnym na terytorium wroga. 

Zajęcia paintball'owe: 

Pozostałe zajęcia: 

PAINTBALL –

 

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1590,00

4 31.07-10.08.2012 1590,00

  
3

 
21.07-31.07.2012 1590,00

     

5 10.08-20.08.2012 1590,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT

OŚRODEK STOCZNI PÓŁNOCNEJ W WIELU

 
 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1590,00

4 31.07-10.08.2012 1590,00

   
3

 
21.07-31.07.2012

 
1590,00

       

5 10.08-20.08.2012 1590,00

10-13LAT
10-13LAT
10-13LAT
10-13LAT

WIEK 
UCZESTNIKA  

12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT

WODNE SZALEŃSTWO 
obóz sportów wodnych i zajęć rekreacyjnych
(10-13 lat) (14-17 lat)

PAINTBALL'OWY ZAWRÓT GŁOWY
(12-17 lat)

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:
ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:
 ZAJĘCIA EDUKACYJNE: 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

 PARK LINOWY, SKRZYNKI ŚCIANKA WSPINACZKOWA,  ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, ROWERY GÓRSKIE, 
KOSZYKÓWKA, UNIHOKEJ, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE   MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  
ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, BILARD KINO LETNIE, OGNISKO - pieczenie kiełbasek, THE END, PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

WIELE
Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.

ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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WIELEWIELE

WIELE

To będzie prawdziwy Off-Road Drive :-) i  prawdziwie brawurowa rozgrywka 
paintball'owa! Jazdy na torze i rajdy w lesie pozwolą Wam poczuć prawdziwą 
adrenalinę, a duży las, pole speedball'owe oraz park paintball'owy okażą się 
terenem wymarzonym do ostrej walki paintball'owej! Przekonacie się, że 
każda gra i każda jazda dostarcza nowych wrażeń, zmienność scenariuszy i 
strategii gry powoduje, że nie można się nią znudzić. Zobaczymy czy uda się 
Wam wykazać umiejętnościami prawdziwego stratega i rajdowca! 
Podczas paintball'a zabezpieczają Was maski i stroje moro, a na quad`ach 
jeździmy tylko w kaskach i ochraniaczach. Każdą drużyną na polu walki i 
każdym poskramiaczem czterech kółek opiekują się instruktorzy 
odpowiedzialni za sędziowanie, bezpieczeństwo, a także obsługę techniczną 
sprzętu.

 paintball 500 kul, około 5 zajęć, od 1,5 do 3 godzin w 
grupie. Przewidziana ilość kul jest wystarczająca do realizacji proponowanych 
gier.

około 5 zajęć, od 1,5 – 2 godzin w grupie.
Pozostałe zajęcia rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin 
każdy.

 ćwiczenia, manewry, opracowywanie taktyki gier, czyli prawdziwy 
paintball'owy poligon. Wspólnie zbudujemy warownie, okopy i zasieki! 
Scenariusze gier są elastyczne i mogą być modyfikowane zarówno przez 
sędziów, jak i graczy. Jak „zdobywać flagę”, wydostać się z „trójkąta 
bermudzkiego”, czy ochronić prezydenta dowiecie się już na polu. Wszystkie 
gry paintball'owe odbywają się w lesie, na wyznaczonym ponad 2 hektarowym  
obszarze.  Tam jesteście zdani tylko na siebie i swój oddział. Każdy z Was będzie 
mógł się przekonać jak ważne jest maskowanie, czyli sztuka bycia 
niewidzialnym na terytorium wroga. 

150 koni „pod maską” i możliwość wyboru toru.  Dla miłośników 
przeciążeń strome wzniesienia i dynamiczne zjazdy, dla  wielbicieli ostrej jazdy 
deszcz, błoto i kilkumetrowe kałuże. Musicie być czujni, uważni i szybcy żeby 
okiełznać tę 4 kołową maszynę.

Zajęcia paintball'owe:

Zajęcia quad'owe: 

PAINTBALL –

QUADY –  

Wyzwanie dla własnych słabości, przełom w walce ze strachem, stresem i 
barometr wytrwałości w wykonywaniu kolejnych zadań. Obóz dla 
prawdziwych mężczyzn i dziewczyn z charakterem, wielbicieli taktyk 
wojskowych, paintball'a, survivalu, tropienia, extremalnych przygód i gier 
terenowych. Zostaniecie podzieleni na oddziały specjalne, z których każdy 
będzie miał do wykonania określone zadanie: może patrol w lesie, może 
przeszukanie terenu i namierzenie nieprzyjaciela, a może odbicie generała z rąk 
porywaczy? W „przetrwaniu” pomogą wam nasi niezawodni i zaufani 
instruktorzy. 

Zajęcia:  określamy 
dokładnej ilości godzin.

 nocne alarmy, szkolenie militarne, skryte przemieszczanie 
się, zakładanie punktów obserwacyjnych, pokonywanie przeszkód i terenu 
zajętego przez wroga.

 ćwiczenia, manewry, opracowywanie taktyki gier, czyli prawdziwy 
paintball'owy poligon. Wspólnie zbudujemy warownie, okopy i zasieki! 
Scenariusze gier są elastyczne i mogą być modyfikowane zarówno przez sędziów, 
jak i graczy. Jak „zdobywać flagę”, wydostać się z „trójkąta bermudzkiego”, czy 
ochronić prezydenta dowiecie się już na polu. Wszystkie gry paintball'owe 
odbywają się w lesie, na wyznaczonym ponad 2 hektarowym  obszarze.  Tam 
jesteście zdani tylko na siebie i swój oddział. 

 czyli sposoby prowadzenia działań wojskowych, policyjnych i 
antyterrorystycznych w warunkach miejskich, w pomieszczeniach i budynkach. 
Taktyka poruszania się oddziałów w korytarzach i pomieszczeniach, odbijanie 
zakładników. 

czyli działania w terenie niezurbanizowanym, szczególnie 
leśnym, maskowanie, terenoznawstwo, rajdy za linie wroga i zasadzki. Szyki 
piechoty, działania nocne i piesze patrole.

 nieumiejętność czytania mapy i orientacji w terenie 
dyskwalifikuje każdego żołnierza, dlatego znajomość terenu, odczytywanie i 
sporządzanie map, posługiwanie się kompasem, wyznaczanie azymutu, znaki 
patrolowe i szkice terenu to stały punkt programu każdego komandosa.

 jak nie dać się zaskoczyć napastnikowi, jak panować 
nad swoim ciałem, sposoby walki wręcz, umiejętność opanowania agresji.

kody, znaki, czyli jak utajnić wiadomość.
niestety jedna 

osoba musi poświęcić się i odłożyć pistolet (prezydent). Pozostali gracze dzielą się 
na ochroniarzy i terrorystów. Misja ochroniarzy polega na bezpiecznym 
przeprowadzeniu prezydenta poza linię wroga. Misja terrorystów - sprzątnąć 
prezydenta bez względu na straty własne.

zjazdy, kolejki tyrolskie, skoki na wahadle, przeprawy przez 
podmokłe tereny. Wspinanie się na wysoką wieżę ze skrzynek i jeszcze kilka 
niespodzianek...

musicie radzić sobie w każdej sytuacji. Najpierw 
zbudujecie pływającą maszynę, a później trzeba będzie jeszcze na niej dotrzeć do 
celu nie zapominając o wykonywaniu kolejnych zadań.

całodniowe lub całodobowe wyprawy po prawdziwą przygodę, 
zadania wyznaczone przez instruktorów będą wymagały współdziałania zespołu, 
integracji, wyznaczenia przywódcy i przetrwania często w trudnych warunkach.

zaczynamy od 10 pompek, a pod koniec 
obozu nie mamy problemu ze  zrobieniem 100 pompek.

 minimum snu, maksimum wysiłku: głodno, chłodno i do 
domu daleko. Mamusi nie ma, nie przytuli a instruktor w błoto wtuli :-).

(zapewnia SUN SPORT):  mundur, hełm stalowy, 
maska przeciwgazowa, manierka, saperka, kamizelka lubawka, gumowe AK, 
karimata.

patrz strona www.sun-sport.pl - oferta lato

 program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x 
dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

 transportu. Szczegóły na www.sun-sport.pl.

 właściwie non stop :-). Ze względu na specyfikę obozu nie

Program dostosowany jest do kondycji i umiejętności uczestników. Cała militarna 
ekipa, ze względu na specyfikę obozu, zakwaterowana jest razem bez względu na 
różnice wiekowe, ale oczywiście z uwzględnieniem płci :-).

Dla Was twardziele:

PAINTBALL –

CZARNA TAKTYKA -

ZIELONA TAKTYKA - 

TERENOZNAWSTWO –

ELEMENTY SZTUKI WALKI –

SZYFRY – 
FABULARNA GRA PAINTBALL'OWA - OCHRONA PREZYDENTA -  

ZAJĘCIA LINOWE - 

PRZEPRAWY TRATWĄ – 

WYPRAWY - 

MUSZTRA :-) I ZAPRAWY PORANNE – 

PIEKELNY WEEKEND -

EKWIPUNEK KOMANDOSA 

CO ZABRAĆ NA OBÓZ: 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

CENA NIE OBEJMUJE:

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych 

zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

W przypadku wypraw, czasem nawet 24 godzinnych, śpimy w warunkach 
polowych i korzystamy z suchego prowiantu.

W roku odbywających się w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej nie 
może zabraknąć obozu dla fanów Manchesteru, Realu czy Barcelony! 
Przeanalizujemy zastosowane strategie meczowe, zastanowimy się czy 
Grecja, Czechy i Rosja okazały się grupą naszych marzeń, spróbujemy w 
praktyce wypróbować najlepsze zastosowane w meczach techniki i wybrać 
najlepszego zawodnika Mistrzostw.  Nie ominą Was codzienne treningi i 
odprawy trenerskie, prezentacje filmowe oraz mecz piłkarski z kadrą :-).  
Po szaleństwach gry drużynowej sprawdzimy czy równie dobrze radzicie 
sobie na czterokołowcach! Musicie pokonać nie tylko tor quad'owy, 
wzniesienia i błotniste tereny, ale także rosnący poziom adrenaliny! 

piłka nożna - codziennie, od 1,5 do 3 godzin w grupie, quady - około 4-5 
zajęć, ok. 1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 
godzin każdy.

prowadzenie, podkręcanie i przyjęcie piłki, wybór 
optymalnego miejsca i momentu uderzenia z różnych pozycji. Przydadzą się też 
dobry drybling, triki i pełne sprytu ominięcie przeciwnika.

murowanie bramki, ostry atak, ofensywa czy 
defensywa będą przedmiotem naszej teorii i praktyki. 

 omawianie taktyki, najlepszych bramek, 
przygotowanie strategii meczowej. 

podpatrywanie 
najlepszych, czyli technika i szybkość Cristiano Ronaldo, wola walki Wayne 
Rooney'a i piłkarski geniusz Lionela Messi :-). 

150 koni „pod maską” i możliwość wyboru toru.  Dla miłośników 
przeciążeń strome wzniesienia i dynamiczne zjazdy, dla  wielbicieli ostrej jazdy 
deszcz, błoto i ogromne kałuże. Musicie być czujni, uważni i szybcy żeby 
okiełznać tę 4 kołową maszynę.

Zajęcia: 

ZAJĘCIA PIŁKARSKO-QUAD'OWE
ZAJĘCIA TAKTYCZNE – 

STRATEGIA MECZOWA – 

ODPRAWY TRNENERSKIE –

PREZENTACJA MULITIMEDIALNA ZESPOŁÓW I PIŁKARZY – 

QUADY –  

 
 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1690,00

4 31.07-10.08.2012 1690,00

   
3

 
21.07-31.07.2012

 
1690,00

       

5 10.08-20.08.2012 1690,00

10-13LAT
10-13LAT
10-13LAT
10-13LAT

WIEK 
UCZESTNIKA  

14-17LAT
14-17LAT
14-17LAT
14-17LAT

 
 

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1590,00

4 31.07-10.08.2012 1590,00

   
3

 
21.07-31.07.2012

 
1590,00

       

5 10.08-20.08.2012 1590,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:
ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

 ZAJĘCIA EDUKACYJNE: 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

 PARK LINOWY, SKRZYNKI ŚCIANKA WSPINACZKOWA,  ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, ROWERY GÓRSKIE, 
KOSZYKÓWKA, UNIHOKEJ, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE   MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  
ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, BILARD KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END, PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE 
FORUM OBOZOWE.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

 

TURNUS  TERMINY CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1690,00

4 31.07-10.08.2012 1690,00

  
3

 
21.07-31.07.2012 1690,00

     

WIEK 
UCZESTNIKA  

13-17LAT
13-17LAT
13-17LAT

OBÓZ PAINTBALL`OWO – QUAD`OWY 
(10-13 LAT) (14-17 LAT)

EUROMANIA 2012
obóz piłkarsko - quadowy (12-17 lat)

ODDZIAŁY SPECJALNE
Obóz militarno – paintball'owy nie tylko dla facetów!
(13-17 lat)

W czasach, w których media i wirtualne przyjaźnie stanowią nieodłączny 
element życia przygotowaliśmy imprezę, podczas której z dala od  
wirtualnego świata i wielkomiejskiego zgiełku, wśród kaszubskich lasów, 
osiągniecie kolejne stopnie wtajemniczenia w jeździe konnej. Dla 
początkujących nauka jazdy na lonży, stęp, kłus i galop, dla tych nieco 
bardziej zaawansowanych jazda w terenie. Każdego dnia będzie też mieli 
okazję sprawdzić się w rozmaitych dyscyplinach: od zajęć linowych, przez 
skrzynki, łucznictwo, strzelectwo, po kajakarstwo i gry zespołowe.

 jazda konna oraz zajęcia teoretyczne około - 8 zajęć.  Uczestnicy w 
zależności od stopnia zaawansowania w jeździe konnej, które oceniają 
instruktorzy, korzystają z: lonży– jedne zajęcia ok. 20 min, korytarza – jedne 
zajęcia ok. 30 min, maneża – jedne zajęcia ok. 45 min, jazdy w terenie – 
jedne zajęcia ok. 60 min.
Pozostałe zajęcia rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 godzin każdy.

  zajęcia teoretyczne oraz codziennie zajęcia z jazdy konnej: 
lonża, maneż, jazda terenowa – dostosowana do stopnia zaawansowania.

Zajęcia:

JAZDA KONNA:

 PARK LINOWY, SKRZYNKI ŚCIANKA WSPINACZKOWA, 
 ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, 

ROWERY GÓRSKIE, KOSZYKÓWKA, UNIHOKEJ, BADMINTON, PING PONG, 
PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE   MANIA 
ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, BILARD 
KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END,

PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE: 

ZAJĘCIA LINOWE:
ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

 ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE: 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). 

W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x 
dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu.

 
 

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1590,00

4 31.07-10.08.2012 1590,00

  
3

 
21.07-31.07.2012 1590,00

     

5 10.08-20.08.2012 1590,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

10-17LAT
10-17LAT
10-17LAT
10-17LAT

OBÓZ KONNY
(10-17 lat)

WIELE

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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WIELEWIELE

WIELE

To będzie prawdziwy Off-Road Drive :-) i  prawdziwie brawurowa rozgrywka 
paintball'owa! Jazdy na torze i rajdy w lesie pozwolą Wam poczuć prawdziwą 
adrenalinę, a duży las, pole speedball'owe oraz park paintball'owy okażą się 
terenem wymarzonym do ostrej walki paintball'owej! Przekonacie się, że 
każda gra i każda jazda dostarcza nowych wrażeń, zmienność scenariuszy i 
strategii gry powoduje, że nie można się nią znudzić. Zobaczymy czy uda się 
Wam wykazać umiejętnościami prawdziwego stratega i rajdowca! 
Podczas paintball'a zabezpieczają Was maski i stroje moro, a na quad`ach 
jeździmy tylko w kaskach i ochraniaczach. Każdą drużyną na polu walki i 
każdym poskramiaczem czterech kółek opiekują się instruktorzy 
odpowiedzialni za sędziowanie, bezpieczeństwo, a także obsługę techniczną 
sprzętu.

 paintball 500 kul, około 5 zajęć, od 1,5 do 3 godzin w 
grupie. Przewidziana ilość kul jest wystarczająca do realizacji proponowanych 
gier.

około 5 zajęć, od 1,5 – 2 godzin w grupie.
Pozostałe zajęcia rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin 
każdy.

 ćwiczenia, manewry, opracowywanie taktyki gier, czyli prawdziwy 
paintball'owy poligon. Wspólnie zbudujemy warownie, okopy i zasieki! 
Scenariusze gier są elastyczne i mogą być modyfikowane zarówno przez 
sędziów, jak i graczy. Jak „zdobywać flagę”, wydostać się z „trójkąta 
bermudzkiego”, czy ochronić prezydenta dowiecie się już na polu. Wszystkie 
gry paintball'owe odbywają się w lesie, na wyznaczonym ponad 2 hektarowym  
obszarze.  Tam jesteście zdani tylko na siebie i swój oddział. Każdy z Was będzie 
mógł się przekonać jak ważne jest maskowanie, czyli sztuka bycia 
niewidzialnym na terytorium wroga. 

150 koni „pod maską” i możliwość wyboru toru.  Dla miłośników 
przeciążeń strome wzniesienia i dynamiczne zjazdy, dla  wielbicieli ostrej jazdy 
deszcz, błoto i kilkumetrowe kałuże. Musicie być czujni, uważni i szybcy żeby 
okiełznać tę 4 kołową maszynę.

Zajęcia paintball'owe:

Zajęcia quad'owe: 

PAINTBALL –

QUADY –  

Wyzwanie dla własnych słabości, przełom w walce ze strachem, stresem i 
barometr wytrwałości w wykonywaniu kolejnych zadań. Obóz dla 
prawdziwych mężczyzn i dziewczyn z charakterem, wielbicieli taktyk 
wojskowych, paintball'a, survivalu, tropienia, extremalnych przygód i gier 
terenowych. Zostaniecie podzieleni na oddziały specjalne, z których każdy 
będzie miał do wykonania określone zadanie: może patrol w lesie, może 
przeszukanie terenu i namierzenie nieprzyjaciela, a może odbicie generała z rąk 
porywaczy? W „przetrwaniu” pomogą wam nasi niezawodni i zaufani 
instruktorzy. 

Zajęcia:  określamy 
dokładnej ilości godzin.

 nocne alarmy, szkolenie militarne, skryte przemieszczanie 
się, zakładanie punktów obserwacyjnych, pokonywanie przeszkód i terenu 
zajętego przez wroga.

 ćwiczenia, manewry, opracowywanie taktyki gier, czyli prawdziwy 
paintball'owy poligon. Wspólnie zbudujemy warownie, okopy i zasieki! 
Scenariusze gier są elastyczne i mogą być modyfikowane zarówno przez sędziów, 
jak i graczy. Jak „zdobywać flagę”, wydostać się z „trójkąta bermudzkiego”, czy 
ochronić prezydenta dowiecie się już na polu. Wszystkie gry paintball'owe 
odbywają się w lesie, na wyznaczonym ponad 2 hektarowym  obszarze.  Tam 
jesteście zdani tylko na siebie i swój oddział. 

 czyli sposoby prowadzenia działań wojskowych, policyjnych i 
antyterrorystycznych w warunkach miejskich, w pomieszczeniach i budynkach. 
Taktyka poruszania się oddziałów w korytarzach i pomieszczeniach, odbijanie 
zakładników. 

czyli działania w terenie niezurbanizowanym, szczególnie 
leśnym, maskowanie, terenoznawstwo, rajdy za linie wroga i zasadzki. Szyki 
piechoty, działania nocne i piesze patrole.

 nieumiejętność czytania mapy i orientacji w terenie 
dyskwalifikuje każdego żołnierza, dlatego znajomość terenu, odczytywanie i 
sporządzanie map, posługiwanie się kompasem, wyznaczanie azymutu, znaki 
patrolowe i szkice terenu to stały punkt programu każdego komandosa.

 jak nie dać się zaskoczyć napastnikowi, jak panować 
nad swoim ciałem, sposoby walki wręcz, umiejętność opanowania agresji.

kody, znaki, czyli jak utajnić wiadomość.
niestety jedna 

osoba musi poświęcić się i odłożyć pistolet (prezydent). Pozostali gracze dzielą się 
na ochroniarzy i terrorystów. Misja ochroniarzy polega na bezpiecznym 
przeprowadzeniu prezydenta poza linię wroga. Misja terrorystów - sprzątnąć 
prezydenta bez względu na straty własne.

zjazdy, kolejki tyrolskie, skoki na wahadle, przeprawy przez 
podmokłe tereny. Wspinanie się na wysoką wieżę ze skrzynek i jeszcze kilka 
niespodzianek...

musicie radzić sobie w każdej sytuacji. Najpierw 
zbudujecie pływającą maszynę, a później trzeba będzie jeszcze na niej dotrzeć do 
celu nie zapominając o wykonywaniu kolejnych zadań.

całodniowe lub całodobowe wyprawy po prawdziwą przygodę, 
zadania wyznaczone przez instruktorów będą wymagały współdziałania zespołu, 
integracji, wyznaczenia przywódcy i przetrwania często w trudnych warunkach.

zaczynamy od 10 pompek, a pod koniec 
obozu nie mamy problemu ze  zrobieniem 100 pompek.

 minimum snu, maksimum wysiłku: głodno, chłodno i do 
domu daleko. Mamusi nie ma, nie przytuli a instruktor w błoto wtuli :-).

(zapewnia SUN SPORT):  mundur, hełm stalowy, 
maska przeciwgazowa, manierka, saperka, kamizelka lubawka, gumowe AK, 
karimata.

patrz strona www.sun-sport.pl - oferta lato

 program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x 
dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

 transportu. Szczegóły na www.sun-sport.pl.

 właściwie non stop :-). Ze względu na specyfikę obozu nie

Program dostosowany jest do kondycji i umiejętności uczestników. Cała militarna 
ekipa, ze względu na specyfikę obozu, zakwaterowana jest razem bez względu na 
różnice wiekowe, ale oczywiście z uwzględnieniem płci :-).

Dla Was twardziele:

PAINTBALL –

CZARNA TAKTYKA -

ZIELONA TAKTYKA - 

TERENOZNAWSTWO –

ELEMENTY SZTUKI WALKI –

SZYFRY – 
FABULARNA GRA PAINTBALL'OWA - OCHRONA PREZYDENTA -  

ZAJĘCIA LINOWE - 

PRZEPRAWY TRATWĄ – 

WYPRAWY - 

MUSZTRA :-) I ZAPRAWY PORANNE – 

PIEKELNY WEEKEND -

EKWIPUNEK KOMANDOSA 

CO ZABRAĆ NA OBÓZ: 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

CENA NIE OBEJMUJE:

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych 

zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

W przypadku wypraw, czasem nawet 24 godzinnych, śpimy w warunkach 
polowych i korzystamy z suchego prowiantu.

W roku odbywających się w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej nie 
może zabraknąć obozu dla fanów Manchesteru, Realu czy Barcelony! 
Przeanalizujemy zastosowane strategie meczowe, zastanowimy się czy 
Grecja, Czechy i Rosja okazały się grupą naszych marzeń, spróbujemy w 
praktyce wypróbować najlepsze zastosowane w meczach techniki i wybrać 
najlepszego zawodnika Mistrzostw.  Nie ominą Was codzienne treningi i 
odprawy trenerskie, prezentacje filmowe oraz mecz piłkarski z kadrą :-).  
Po szaleństwach gry drużynowej sprawdzimy czy równie dobrze radzicie 
sobie na czterokołowcach! Musicie pokonać nie tylko tor quad'owy, 
wzniesienia i błotniste tereny, ale także rosnący poziom adrenaliny! 

piłka nożna - codziennie, od 1,5 do 3 godzin w grupie, quady - około 4-5 
zajęć, ok. 1,5 godz.  w grupie. Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 
godzin każdy.

prowadzenie, podkręcanie i przyjęcie piłki, wybór 
optymalnego miejsca i momentu uderzenia z różnych pozycji. Przydadzą się też 
dobry drybling, triki i pełne sprytu ominięcie przeciwnika.

murowanie bramki, ostry atak, ofensywa czy 
defensywa będą przedmiotem naszej teorii i praktyki. 

 omawianie taktyki, najlepszych bramek, 
przygotowanie strategii meczowej. 

podpatrywanie 
najlepszych, czyli technika i szybkość Cristiano Ronaldo, wola walki Wayne 
Rooney'a i piłkarski geniusz Lionela Messi :-). 

150 koni „pod maską” i możliwość wyboru toru.  Dla miłośników 
przeciążeń strome wzniesienia i dynamiczne zjazdy, dla  wielbicieli ostrej jazdy 
deszcz, błoto i ogromne kałuże. Musicie być czujni, uważni i szybcy żeby 
okiełznać tę 4 kołową maszynę.

Zajęcia: 

ZAJĘCIA PIŁKARSKO-QUAD'OWE
ZAJĘCIA TAKTYCZNE – 

STRATEGIA MECZOWA – 

ODPRAWY TRNENERSKIE –

PREZENTACJA MULITIMEDIALNA ZESPOŁÓW I PIŁKARZY – 

QUADY –  

 
 

TURNUS  TERMINY  
WIEK 

UCZESTNIKA  CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1690,00

4 31.07-10.08.2012 1690,00

   
3

 
21.07-31.07.2012

 
1690,00

       

5 10.08-20.08.2012 1690,00
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10-13LAT
10-13LAT
10-13LAT
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UCZESTNIKA  

14-17LAT
14-17LAT
14-17LAT
14-17LAT

 
 

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1590,00

4 31.07-10.08.2012 1590,00

   
3

 
21.07-31.07.2012

 
1590,00

       

5 10.08-20.08.2012 1590,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:
ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

 ZAJĘCIA EDUKACYJNE: 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

 PARK LINOWY, SKRZYNKI ŚCIANKA WSPINACZKOWA,  ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, ROWERY GÓRSKIE, 
KOSZYKÓWKA, UNIHOKEJ, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE   MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  
ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, BILARD KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END, PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE 
FORUM OBOZOWE.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

 

TURNUS  TERMINY CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1690,00

4 31.07-10.08.2012 1690,00

  
3

 
21.07-31.07.2012 1690,00

     

WIEK 
UCZESTNIKA  

13-17LAT
13-17LAT
13-17LAT

OBÓZ PAINTBALL`OWO – QUAD`OWY 
(10-13 LAT) (14-17 LAT)

EUROMANIA 2012
obóz piłkarsko - quadowy (12-17 lat)

ODDZIAŁY SPECJALNE
Obóz militarno – paintball'owy nie tylko dla facetów!
(13-17 lat)

W czasach, w których media i wirtualne przyjaźnie stanowią nieodłączny 
element życia przygotowaliśmy imprezę, podczas której z dala od  
wirtualnego świata i wielkomiejskiego zgiełku, wśród kaszubskich lasów, 
osiągniecie kolejne stopnie wtajemniczenia w jeździe konnej. Dla 
początkujących nauka jazdy na lonży, stęp, kłus i galop, dla tych nieco 
bardziej zaawansowanych jazda w terenie. Każdego dnia będzie też mieli 
okazję sprawdzić się w rozmaitych dyscyplinach: od zajęć linowych, przez 
skrzynki, łucznictwo, strzelectwo, po kajakarstwo i gry zespołowe.

 jazda konna oraz zajęcia teoretyczne około - 8 zajęć.  Uczestnicy w 
zależności od stopnia zaawansowania w jeździe konnej, które oceniają 
instruktorzy, korzystają z: lonży– jedne zajęcia ok. 20 min, korytarza – jedne 
zajęcia ok. 30 min, maneża – jedne zajęcia ok. 45 min, jazdy w terenie – 
jedne zajęcia ok. 60 min.
Pozostałe zajęcia rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 godzin każdy.

  zajęcia teoretyczne oraz codziennie zajęcia z jazdy konnej: 
lonża, maneż, jazda terenowa – dostosowana do stopnia zaawansowania.

Zajęcia:

JAZDA KONNA:

 PARK LINOWY, SKRZYNKI ŚCIANKA WSPINACZKOWA, 
 ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, 

ROWERY GÓRSKIE, KOSZYKÓWKA, UNIHOKEJ, BADMINTON, PING PONG, 
PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE   MANIA 
ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, BILARD 
KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END,

PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE: 

ZAJĘCIA LINOWE:
ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

 ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE: 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). 

W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x 
dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu.

 
 

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1590,00

4 31.07-10.08.2012 1590,00

  
3

 
21.07-31.07.2012 1590,00

     

5 10.08-20.08.2012 1590,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

10-17LAT
10-17LAT
10-17LAT
10-17LAT

OBÓZ KONNY
(10-17 lat)

WIELE

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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WIELEWIELE

WIELE WIELE

Twórczość nie jest zarezerwowana dla dyplomowanych projektantów i 
profesjonalnych artystów! Każdy z nas może poczuć przyjemność tworzenia! 
Odnajdziemy ją w dotyku szorstkiego papieru, jedwabistej tkaniny, 
naturalnego drewna.  Fascynujące jest poczucie, że stworzyliśmy coś 
absolutnie sami. Radość z posiadania własnoręcznie wykonanej biżuterii, 
ozdobionej odzieży czy namalowanego plakatu napawa dumą, przekonuje o 
niepowtarzalności i oryginalności. Zarazimy Was nowymi, inspirującymi i 
twórczymi ideami, bo przecież każdego dnia idąc ulicami, mijamy dzieła 
sztuki. Murale, graffiti, vlepki, szablony - to właśnie sztuka codzienna, sztuka 
ulicy - street art. Czy ich autorzy są wandalami czy geniuszami? Czy street art 
jest ostatnim bastionem sztuki nieskrępowanej? Uwolnimy Wasze 
artystyczne dusze i nauczymy szukać inspiracji w sztuce współczesnej, w 
sztuce dawnych mistrzów, ale także w najzwyklejszych nawet przedmiotach. 
To  sposób na tworzenie oszałamiających wizji. Czasem jednak i dusza 
odpocząć musi :-), a zaangażować trzeba ciało … w zajęcia linowe, wodne, 
drużynowe …

1 lub 2 bloki zajęciowe dziennie, od 1,5 do 2 godzin każdy.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin 
każdy.

znudziła Ci się stara garderoba? Pomożemy Ci ją 
odświeżyć. Zwykły T-shirt z odrobiną wyobraźni może stać się wyjątkowy. 
Wyraź siebie zmieniając zwykłą koszulkę w oryginalny i wyjątkowy T-shirt.

 bądź ekologiczna i modna! Zaprojektuj i wykonaj 
niepowtarzalną EKO TORBĘ!
W przyrodzie można znaleźć wiele inspiracji i gotowych produktów, z których 
stworzysz niepowtarzalną BIŻUTERIĘ.

torba, kurtka, czapka z kilkoma lub nawet 
kilkunastoma buttonami jest teraz niezwykle modna. Zatem, bądźmy modni i 
ekologiczni tworząc własne przypinki. Wykorzystamy na pozór niepotrzebne i 
bezużyteczne materiały: gazety, opakowania, własne rysunki i szkice…

własnoręcznie stworzymy aparat fotograficzny. Niemożliwe? Z 
nami okaże się łatwiejsze niż Wam się wydaje! Pudełko lub puszka, czarny 
materiał, folia aluminiowa – to wszystko, czego potrzebujemy!

fragment swoich wspomnień z obozu zabierzecie w postaci 
obrazu namalowanego na płótnie.

Zajęcia artystyczne: 

PROJEKTOWANIE MODY: 

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE:

TWORZENIE BUTTONÓW: 

FOTOGRAFIA: 

MALARSTWO: 

PROGRAM ARTYSTYCZNY:

Otworzymy dla Was drzwi do magicznego świata tańca, zarazimy miłością do 
hip-hopu, popu, samby, rumby i salsy, przekonamy, że taniec to jeden z 
najgroźniejszych bakcyli jakie można połknąć :-). Ci z Was, którzy w tańcu 
zadurzyli się już wieki temu będą mieli okazję pochwalić się umiejętnościami 
Ci, którzy będą stawiać pierwsze taneczne kroki zakochają się pikantnej 
salsie, zmysłowej rumbie albo energetycznym hip-hopie. Stworzymy 
niepowtarzalne taneczne show, zaprezentujemy fascynujące układy 
taneczne, przedstawimy wyjątkowe, zapierające dech w piersiach spektakle. 
Na moment, w środku lata, poddajcie się emocjom i pragnieniom, ćwiczcie 
wszechstronność, uczcie się spontanicznego, odważnego wyrażania emocji. 
Cieszcie się wakacjami, latem, towarzystwem i tańcem! 

 1 lub 2 bloki zajęciowe dziennie, od 1,5 do 2 godzin każdy.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin 
każdy.

 prawdziwie żywiołowe i dynamiczne układy, 
rytm, energia i precyzja ruchu. Poznacie freestylowe połączenia najbardziej 
popularnych technik tańca i bez problemu opanujecie choreografie znane 
Wam z teledysków. 

samba, salsa, rumba – miękko, lekko, 
subtelnie i zmysłowo. 

 zajęcia poprawiające pamięć ruchową, koordynację i 
wzmacniające mięśnie. Stepy to także układy choreograficzne bazujące na 
elementach tańca.

każdy będzie mógł zaprezentować się w swoim 
ulubionym stylu tanecznym.

 nie bez znaczenia dla tańca jest odpowiednia stylizacja. To nie 
tylko kwestia atrakcyjności, to także kodyfikacja i wymowa tańca.

 jeśli chcesz być zauważony i oryginalny musisz 
mieć ciekawy pomysł na siebie i my Ci w tym pomożemy.

 doskonale choreografie oraz wysportowane sylwetki 
spowodują, że każde rozgrywki meczowe staną się o niebo atrakcyjniejsze, 
zawodnicy łagodniejsi i skuteczniejsi, a publiczność na trybunach pełna werwy 
i zachwytu.

ćwiczenia wzmacniające, koordynacyjne i kształtujące 
sylwetkę spowodują, że zapanujecie nad własnym ciałem.

codzienne ćwiczenia rozciągające sprawią, że szpagat nie sprawi 
wam większej trudności i stanie się podstawą działań akrobatycznych.

będziemy podpatrywać najlepszych, 
analizować własne choreografie oraz relaksować się podczas mistrzowskich 
pokazów.

Zajęcia taneczne:

HIP-HOP, DISCO DANCE, POP –

TAŃCE LATYNOAMERYKAŃSKIE – 

TANIEC NA STEPACH -

SOLÓWKI YOU CAN DANCE - 

STYLIZACJA –

ZACHOWANIE SCENICZNE -

CHEERLEADERS –

GIMNASTYKA - 

STRETCHING - 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – 

ZAJĘCIA TANECZNE

Obóz dla szukających mocnych wrażeń, adrenaliny, wysiłku fizycznego i 
rywalizacji. Dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć jak zbudować 
bezpieczną bazę, jak poruszać się w trudnym terenie z mapą lub bez, jaką 
wybrać taktykę walki i jak w każdej sytuacji podjąć właściwą decyzję. Survival 
to sztuka dostosowywania samego siebie do nietypowych, nagłych, groźnych  
i skrajnie trudnych sytuacji. To szkoła życia, w której najważniejszymi lekcjami 
są odpowiedzialność, współdziałanie, doświadczenie. 

właściwie non stop :-). Z uwagi na specyfikę obozu nie podajemy 
dokładnej ilości godzin.

Program dostosowany jest do kondycji i umiejętności uczestników. Cała ekipa, 
ze względu na specyfikę obozu, zakwaterowana jest razem bez względu na 
różnice wiekowe, ale oczywiście :-) 
z uwzględnieniem płci :-).

czyli prawdziwy poligon: techniki strzeleckie, manewry i opracowywanie 
taktyki w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się oddział. Scenariusz 
wybierzemy wspólnie:  zamach na prezydenta lub misja ochrony VIP przez 
służby specjalne, walka o flagę i walka od świtu do zmierzchu. Gra ASG odbywa 
się zazwyczaj w lesie, na wyznaczonym i ogrodzonym obszarze.

 każdą chwilę musisz poświęcić na walkę o przetrwanie. Niezbędne 
będą umiejętności budowy bazy w terenie, obozów przejściowych, 
odpowiedni kamuflaż, pozyskiwanie pożywienia i wody, poruszanie się w 
trudnym terenie. Pamiętajcie, że survival to umiejętność wtapiania się w 
naturę, realizowania się w niej, współgrania zarówno z nią i z innymi ludźmi. W 
szkole przetrwania należy bezwzględnie przestrzegać praw natury. Natura nie 
lubi by jej robić wbrew. Zajęcia survivalowe odbywają się w lesie. Uczestnicy 
obozu są pod stałą opieką instruktorów. 

całodniowe lub całodobowe. Zadania wyznaczone przez 
instruktorów będą wymagały współdziałania zespołu, integracji, wyznaczenia 
przywódcy i przetrwania często w trudnych warunkach.

 dotarcie do celu niezauważonym to pierwszy z etapów 
budowania sukcesu powierzonej misji. 

 nieumiejętność czytania mapy i orientacji w terenie 
dyskwalifikuje każdego żołnierza, dlatego znajomość terenu, odczytywanie i 
sporządzanie map, posługiwanie się kompasem, wyznaczanie azymutu, znaki 
patrolowe i szkice terenu to stały punkt programu każdego komandosa.

perfekcyjne posługiwanie się bronią długą oraz krótką to 
niezbędna umiejętność w warunkach przetrwania. Zawody w strzelaniu 
dynamicznym oraz strzelanie z pozycji leżącej do tarczy.

 czyli sposoby prowadzenia działań wojskowych, 
policyjnych i antyterrorystycznych w warunkach miejskich, w pomieszczeniach 
i budynkach. Taktyka poruszania się oddziałów w korytarzach i 
pomieszczeniach, odbijanie zakładników. 

 czyli działania w terenie niezurbanizowanym, szczególnie 
leśnym, maskowanie, terenoznawstwo, rajdy za linie wroga i zasadzki. Szyki 
piechoty, działania nocne i piesze patrole.

udzielenie pomocy oraz ewakuacja z miejsca 
bezpośredniej walki. Musicie wiedzieć, że jedną z najważniejszych cech 
czerwonej taktyki jest wyzbycie się instynktu ratownika! Zadziwiające? 

 na całym świecie komandosi elitarnych jednostek uczą się 
wspinaczki i pokonywania trudnego terenu za pomocą technik linowych. To 
kolejna próba zwinności, siły i sprytu.

W przypadku wypraw, czasem nawet 24 godzinnych, śpimy w warunkach 
polowych i korzystamy z suchego prowiantu.

(zapewnia organizator):  mundur, hełm stalowy, 
maska przeciwgazowa, manierka, saperka, kamizelka lubawka, gumowe AK, 
karimata.

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x 
dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

 transportu. 

Zajęcia:  

ASG – 

SURVIVAL –

WYPRAWY - 

KAMUFLAŻ -

TERENOZNAWSTWO –

STRZELECTWO – 

CZARNA TAKTYKA -

ZIELONA TAKTYKA -

CZERWONA TAKTYKA – 

ALPINISTYKA -

 ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, 
ROWERY GÓRSKIE, KOSZYKÓWKA, UNIHOKEJ, BADMINTON, PING PONG, 
PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE   MANIA 
ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, BILARD KINO 
LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END 
PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE.

EKWIPUNEK KOMANDOSA 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

CENA NIE OBEJMUJE:

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). 

W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

W TRAKCIE TRWANIA OBOZU NIE MA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA 
Z WŁASNYCH KULE ASG

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:
ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

 ZAJĘCIA EDUKACYJNE: 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie 
zrealizowany program możliwy do wykonania.

 PARK LINOWY, SKRZYNKI ŚCIANKA WSPINACZKOWA,  ŁUCZNICTWO, STRZELECTWO, ROWERY GÓRSKIE, 
KOSZYKÓWKA, UNIHOKEJ, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE   MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  
ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, BILARD KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END, PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE 
FORUM OBOZOWE.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
CENA NIE OBEJMUJE: 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 
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WARSZTATY ARTYSTYCZNE
czyli sztuka puka …. do Ciebie :-) -  (12-17 lat) 

DANCE MANIA
Obóz taneczno-rekreacyjny - (10-17 lat) 

ZIELONE PIEKŁO
czyli leśny survival obóz survivalowo - asg
(12-17 lat)

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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WIELEWIELE

WIELE WIELE

Twórczość nie jest zarezerwowana dla dyplomowanych projektantów i 
profesjonalnych artystów! Każdy z nas może poczuć przyjemność tworzenia! 
Odnajdziemy ją w dotyku szorstkiego papieru, jedwabistej tkaniny, 
naturalnego drewna.  Fascynujące jest poczucie, że stworzyliśmy coś 
absolutnie sami. Radość z posiadania własnoręcznie wykonanej biżuterii, 
ozdobionej odzieży czy namalowanego plakatu napawa dumą, przekonuje o 
niepowtarzalności i oryginalności. Zarazimy Was nowymi, inspirującymi i 
twórczymi ideami, bo przecież każdego dnia idąc ulicami, mijamy dzieła 
sztuki. Murale, graffiti, vlepki, szablony - to właśnie sztuka codzienna, sztuka 
ulicy - street art. Czy ich autorzy są wandalami czy geniuszami? Czy street art 
jest ostatnim bastionem sztuki nieskrępowanej? Uwolnimy Wasze 
artystyczne dusze i nauczymy szukać inspiracji w sztuce współczesnej, w 
sztuce dawnych mistrzów, ale także w najzwyklejszych nawet przedmiotach. 
To  sposób na tworzenie oszałamiających wizji. Czasem jednak i dusza 
odpocząć musi :-), a zaangażować trzeba ciało … w zajęcia linowe, wodne, 
drużynowe …

1 lub 2 bloki zajęciowe dziennie, od 1,5 do 2 godzin każdy.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin 
każdy.

znudziła Ci się stara garderoba? Pomożemy Ci ją 
odświeżyć. Zwykły T-shirt z odrobiną wyobraźni może stać się wyjątkowy. 
Wyraź siebie zmieniając zwykłą koszulkę w oryginalny i wyjątkowy T-shirt.

 bądź ekologiczna i modna! Zaprojektuj i wykonaj 
niepowtarzalną EKO TORBĘ!
W przyrodzie można znaleźć wiele inspiracji i gotowych produktów, z których 
stworzysz niepowtarzalną BIŻUTERIĘ.

torba, kurtka, czapka z kilkoma lub nawet 
kilkunastoma buttonami jest teraz niezwykle modna. Zatem, bądźmy modni i 
ekologiczni tworząc własne przypinki. Wykorzystamy na pozór niepotrzebne i 
bezużyteczne materiały: gazety, opakowania, własne rysunki i szkice…

własnoręcznie stworzymy aparat fotograficzny. Niemożliwe? Z 
nami okaże się łatwiejsze niż Wam się wydaje! Pudełko lub puszka, czarny 
materiał, folia aluminiowa – to wszystko, czego potrzebujemy!

fragment swoich wspomnień z obozu zabierzecie w postaci 
obrazu namalowanego na płótnie.

Zajęcia artystyczne: 

PROJEKTOWANIE MODY: 

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE:

TWORZENIE BUTTONÓW: 

FOTOGRAFIA: 

MALARSTWO: 

PROGRAM ARTYSTYCZNY:

Otworzymy dla Was drzwi do magicznego świata tańca, zarazimy miłością do 
hip-hopu, popu, samby, rumby i salsy, przekonamy, że taniec to jeden z 
najgroźniejszych bakcyli jakie można połknąć :-). Ci z Was, którzy w tańcu 
zadurzyli się już wieki temu będą mieli okazję pochwalić się umiejętnościami 
Ci, którzy będą stawiać pierwsze taneczne kroki zakochają się pikantnej 
salsie, zmysłowej rumbie albo energetycznym hip-hopie. Stworzymy 
niepowtarzalne taneczne show, zaprezentujemy fascynujące układy 
taneczne, przedstawimy wyjątkowe, zapierające dech w piersiach spektakle. 
Na moment, w środku lata, poddajcie się emocjom i pragnieniom, ćwiczcie 
wszechstronność, uczcie się spontanicznego, odważnego wyrażania emocji. 
Cieszcie się wakacjami, latem, towarzystwem i tańcem! 

 1 lub 2 bloki zajęciowe dziennie, od 1,5 do 2 godzin każdy.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin 
każdy.

 prawdziwie żywiołowe i dynamiczne układy, 
rytm, energia i precyzja ruchu. Poznacie freestylowe połączenia najbardziej 
popularnych technik tańca i bez problemu opanujecie choreografie znane 
Wam z teledysków. 

samba, salsa, rumba – miękko, lekko, 
subtelnie i zmysłowo. 

 zajęcia poprawiające pamięć ruchową, koordynację i 
wzmacniające mięśnie. Stepy to także układy choreograficzne bazujące na 
elementach tańca.

każdy będzie mógł zaprezentować się w swoim 
ulubionym stylu tanecznym.

 nie bez znaczenia dla tańca jest odpowiednia stylizacja. To nie 
tylko kwestia atrakcyjności, to także kodyfikacja i wymowa tańca.

 jeśli chcesz być zauważony i oryginalny musisz 
mieć ciekawy pomysł na siebie i my Ci w tym pomożemy.

 doskonale choreografie oraz wysportowane sylwetki 
spowodują, że każde rozgrywki meczowe staną się o niebo atrakcyjniejsze, 
zawodnicy łagodniejsi i skuteczniejsi, a publiczność na trybunach pełna werwy 
i zachwytu.

ćwiczenia wzmacniające, koordynacyjne i kształtujące 
sylwetkę spowodują, że zapanujecie nad własnym ciałem.

codzienne ćwiczenia rozciągające sprawią, że szpagat nie sprawi 
wam większej trudności i stanie się podstawą działań akrobatycznych.

będziemy podpatrywać najlepszych, 
analizować własne choreografie oraz relaksować się podczas mistrzowskich 
pokazów.

Zajęcia taneczne:

HIP-HOP, DISCO DANCE, POP –

TAŃCE LATYNOAMERYKAŃSKIE – 

TANIEC NA STEPACH -

SOLÓWKI YOU CAN DANCE - 

STYLIZACJA –

ZACHOWANIE SCENICZNE -

CHEERLEADERS –

GIMNASTYKA - 

STRETCHING - 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – 

ZAJĘCIA TANECZNE

Obóz dla szukających mocnych wrażeń, adrenaliny, wysiłku fizycznego i 
rywalizacji. Dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć jak zbudować 
bezpieczną bazę, jak poruszać się w trudnym terenie z mapą lub bez, jaką 
wybrać taktykę walki i jak w każdej sytuacji podjąć właściwą decyzję. Survival 
to sztuka dostosowywania samego siebie do nietypowych, nagłych, groźnych  
i skrajnie trudnych sytuacji. To szkoła życia, w której najważniejszymi lekcjami 
są odpowiedzialność, współdziałanie, doświadczenie. 
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dokładnej ilości godzin.
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niezbędna umiejętność w warunkach przetrwania. Zawody w strzelaniu 
dynamicznym oraz strzelanie z pozycji leżącej do tarczy.
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udzielenie pomocy oraz ewakuacja z miejsca 
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czerwonej taktyki jest wyzbycie się instynktu ratownika! Zadziwiające? 

 na całym świecie komandosi elitarnych jednostek uczą się 
wspinaczki i pokonywania trudnego terenu za pomocą technik linowych. To 
kolejna próba zwinności, siły i sprytu.

W przypadku wypraw, czasem nawet 24 godzinnych, śpimy w warunkach 
polowych i korzystamy z suchego prowiantu.
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2 11.07-21.07.2012 1590,00

4 31.07-10.08.2012 1590,00

   
3

 
21.07-31.07.2012

 
1590,00

       

WIEK 
UCZESTNIKA  

12-17LAT
12-17LAT
12-17LAT

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
czyli sztuka puka …. do Ciebie :-) -  (12-17 lat) 

DANCE MANIA
Obóz taneczno-rekreacyjny - (10-17 lat) 

ZIELONE PIEKŁO
czyli leśny survival obóz survivalowo - asg
(12-17 lat)

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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SOMINY

SOMINY

SOMINY

Mechaniczne potwory i bezkarna strzelanina :-).  Quad'owisko super 
speed :-) oraz zasadzki, podchody, maksymalne przechyły i krytyczne  
sytuacje – jednym słowem ekscytacja, wielkie emocje i radość z dokonania 
czegoś pozornie niemożliwego! Przekonacie się jak wiele przeciwności 
jesteście w stanie pokonać i na ile was stać. Zyskacie pewność siebie i 
zaimponujecie przeciwnikom :-). Wykażecie się niezłymi umiejętnościami 
i odwagą, zdolnościami rajdowca i doskonałą taktyką prawdziwego 
wojownika :-). Podczas paintball'a zabezpieczają Was maski i stroje moro, 
a na quad`ach jeździmy tylko w kaskach i ochraniaczach.

paintball 500 kul, około 5 zajęć, od 1,5 do 3 godzin w 
grupie. Przewidziana ilość kul jest wystarczająca do realizacji 
proponowanych gier.

około 5 zajęć, od 1,5 – 2 godzin w grupie.
Pozostałe zajęcia rekreacyjne: 2, 3 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 
godzin każdy.

 nasza quad'owa flota na pewno przypadnie Wam do gustu – pod 
maską niezła ilość koni mechanicznych i napęd na cztery koła!  
Dostosowane do wieku i wzrostu uczestników, a także umiejętności. Jazdy 
na torze i rajdy w lesie odbywają się zawsze pod opieką instruktora. Czasami 
ze względu na serwis lub niesprzyjającą pogodę zajęcia mogą być 
skumulowane.

gra w paintball to jak symulacja działań wojskowych! Czegóż 
więcej trzeba prawdziwemu twardzielowi? Dobrej kompanii, zasieków, 
warowni, niezłej taktyki, pasji i oczywiście … poczucia humoru, bo przecież 
chodzi o dobrą zabawę i integrację zespołu! Będziemy bronić bazy, 
podchodzić snajpera, zdobywać flagę, próbować wydostać się z „trójkąta 
bermudzkiego”, chronić prezydenta itd. 
Każdą drużyną na polu walki i każdym poskramiaczem czterech kółek 
opiekują się instruktorzy odpowiedzialni za sędziowanie, bezpieczeństwo, a 
także obsługę techniczną sprzętu. 

Zajęcia paintball'owe: 

Zajęcia quad'owe:

QUADY –

PAINTBALL – 

 

W TRAKCIE TRWANIA OBOZU NIE MA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z 
WŁASNYCH KULEK PAINTBALL'OWYCH.

 
 

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

1 01.07-11.07.2012 1690,00

3 21.07-31.07.2012 1690,00

  
2

 
11.07-21.07.2012 1690,00

     

4 31.07-10.08.2012 1690,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

8-14LAT
8-14LAT
8-14LAT
8-14LAT

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE: 

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE: 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). 
W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania

  

  

PARK LINOWY, SKRZYNKI, ŚCIANKA KAJAKARSTWO, PIŁKA WODNA, KOSZ WODNY, PLAŻOWANIE, 
PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI,  ŁUCZNICTWO, PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE 

MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END, 
PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
CENA NIE OBEJMUJE: 

.

 program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

OBÓZ PAINTBALL`OWO – QUAD`OWY
(8-14 lat)

Astronauta? NIE! ZORBONAUTA! Spełnimy Wasze marzenia o stanie 
nieważkości :-)! Wolność, swoboda, szaleństwo i ekscytacja! To z pewnością 
nadzwyczajna rozrywka ze stale rosnącym poziomem napięcia :-). 
Niemniejsze emocje zapewniają gry paintball'owe, czyli bezkarna 
strzelanina, zasadzki, pułapki, fortele, podchody, taktyka … Adrenalina nie 
da Wam o sobie zapomnieć. Oczywiście w ramach złapania oddechu 
podarujemy Wam jeden dzień wolny od emocji paintball'owych dla 
zregenerowania sił, podleczenia siniaków i opracowania nowych strategii. 
Strategii na miarę prawdziwego wojownika. A więc do boju... Pomiędzy 
grami paintball'owymi czeka Was ekscytująca przygoda: „zorbowanie” po 
stromej ścianie!!!

paintball: około 6 zajęć, 600 kul, od 1,5 – 
3 godzin w grupie. Zorbing – przy odpowiednich warunkach atmosferycznych 
- około 3 toczeń. Przewidziana ilość kul jest wystarczająca do realizacji 
proponowanych gier.
Pozostałe zajęcia rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie  od 1,5 do 2 
godzin każdy.

sportowa rywalizacja, mocne wrażenia i świetna zabawa. Nowe 
strategie i wypróbowane scenariusze: zdobycie bazy przeciwnika, flaga na 
maszt, przemytnicy, deathmatch i wiele, wiele innych. Pole paintball'owe to 
nie tylko dwie drużyny :-) do towarzystwa macie 22 figury dmuchane :-), a 
dzięki siatce zabezpieczającej grze mogą przyglądać się kibice :-). Tu liczy się 
szybkość i dobry refleks.

hardcorowy zjazd kołowy, polegający na staczaniu się z górki. 
Zorb to kula z przezroczystego mocnego tworzywa o 4 metrowej średnicy, we 
wnętrzu, której znajduje się mniejsza kula, a przestrzeń między nimi 
wypełniona jest powietrzem. „Zorbonauta” wchodzi do kuli, a potem już tylko 
zorbowanie po stromej ścianie!!!

Zajęcia paintball'owo-zorbingowe :

PAINTBALL – 

ZORBING* –

* Kula sferyczna może być użytkowana tylko przy odpowiednich warunkach 
atmosferycznych, tak więc w razie niepogody zajęcia zorbingowe zastąpimy innymi.

 

 

W TRAKCIE TRWANIA OBOZU NIE MA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z 
WŁASNYCH KULEK PAINTBALL'OWYCH.

SFERYCZNA PRZYGODA 
Obóz paintballowo-zorbingowy 
(8-14 lat)

 
 

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

1 01.07-11.07.2012 1690,00

3 21.07-31.07.2012 1690,00

  
2

 
11.07-21.07.2012 1690,00

     

4 31.07-10.08.2012 1690,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

8-14LAT
8-14LAT
8-14LAT
8-14LAT

Przepiękne okolice serca Kaszub, jezioro Somińskie, niepowtarzalna 
atmosfera i wiele atrakcji zatrzymało nas w tym urokliwym miejscu. 
Jesteśmy przekonani, że i Wam bardzo się spodoba. Tutaj znajdziecie 
wszystko, o czym  możecie marzyć podczas wakacyjnych przygód. 
Mieszkamy w drewnianych, ładnie wykończonych domkach 5 lub 6 
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV sat. Teren ośrodka 
obejmuje powierzchnię 9 hektarów i jest w  całości ogrodzony. 
Posiada  bezpośredni dostęp do jeziora, piaszczystą plażę oraz 
strzeżone kąpielisko.

Na terenie ośrodka znajdują się:
- plaża z dwupoziomowymi pomostami,
- boiska sportowe (piłka siatkowa, kosz, badminton),
- świetlica – stół do ping ponga, stół bilardowy, trambambula, TV sat,
- duży plac zabaw,
- grill,
- stadnina koni,
- korty tenisowe,
- kawiarnia, bar, bufet.

OŚRODEK 
WYPOCZYNKOWY
KASZUBSKI BÓR

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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SOMINY

SOMINY

Mechaniczne potwory i bezkarna strzelanina :-).  Quad'owisko super 
speed :-) oraz zasadzki, podchody, maksymalne przechyły i krytyczne  
sytuacje – jednym słowem ekscytacja, wielkie emocje i radość z dokonania 
czegoś pozornie niemożliwego! Przekonacie się jak wiele przeciwności 
jesteście w stanie pokonać i na ile was stać. Zyskacie pewność siebie i 
zaimponujecie przeciwnikom :-). Wykażecie się niezłymi umiejętnościami 
i odwagą, zdolnościami rajdowca i doskonałą taktyką prawdziwego 
wojownika :-). Podczas paintball'a zabezpieczają Was maski i stroje moro, 
a na quad`ach jeździmy tylko w kaskach i ochraniaczach.

paintball 500 kul, około 5 zajęć, od 1,5 do 3 godzin w 
grupie. Przewidziana ilość kul jest wystarczająca do realizacji 
proponowanych gier.

około 5 zajęć, od 1,5 – 2 godzin w grupie.
Pozostałe zajęcia rekreacyjne: 2, 3 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 
godzin każdy.

 nasza quad'owa flota na pewno przypadnie Wam do gustu – pod 
maską niezła ilość koni mechanicznych i napęd na cztery koła!  
Dostosowane do wieku i wzrostu uczestników, a także umiejętności. Jazdy 
na torze i rajdy w lesie odbywają się zawsze pod opieką instruktora. Czasami 
ze względu na serwis lub niesprzyjającą pogodę zajęcia mogą być 
skumulowane.

gra w paintball to jak symulacja działań wojskowych! Czegóż 
więcej trzeba prawdziwemu twardzielowi? Dobrej kompanii, zasieków, 
warowni, niezłej taktyki, pasji i oczywiście … poczucia humoru, bo przecież 
chodzi o dobrą zabawę i integrację zespołu! Będziemy bronić bazy, 
podchodzić snajpera, zdobywać flagę, próbować wydostać się z „trójkąta 
bermudzkiego”, chronić prezydenta itd. 
Każdą drużyną na polu walki i każdym poskramiaczem czterech kółek 
opiekują się instruktorzy odpowiedzialni za sędziowanie, bezpieczeństwo, a 
także obsługę techniczną sprzętu. 

Zajęcia paintball'owe: 

Zajęcia quad'owe:

QUADY –

PAINTBALL – 

 

W TRAKCIE TRWANIA OBOZU NIE MA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z 
WŁASNYCH KULEK PAINTBALL'OWYCH.

 
 

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

1 01.07-11.07.2012 1690,00

3 21.07-31.07.2012 1690,00

  
2

 
11.07-21.07.2012 1690,00

     

4 31.07-10.08.2012 1690,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

8-14LAT
8-14LAT
8-14LAT
8-14LAT

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE: 

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE: 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). 
W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania

  

  

PARK LINOWY, SKRZYNKI, ŚCIANKA KAJAKARSTWO, PIŁKA WODNA, KOSZ WODNY, PLAŻOWANIE, 
PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI,  ŁUCZNICTWO, PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE 

MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END, 
PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
CENA NIE OBEJMUJE: 

.

 program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

OBÓZ PAINTBALL`OWO – QUAD`OWY
(8-14 lat)

Astronauta? NIE! ZORBONAUTA! Spełnimy Wasze marzenia o stanie 
nieważkości :-)! Wolność, swoboda, szaleństwo i ekscytacja! To z pewnością 
nadzwyczajna rozrywka ze stale rosnącym poziomem napięcia :-). 
Niemniejsze emocje zapewniają gry paintball'owe, czyli bezkarna 
strzelanina, zasadzki, pułapki, fortele, podchody, taktyka … Adrenalina nie 
da Wam o sobie zapomnieć. Oczywiście w ramach złapania oddechu 
podarujemy Wam jeden dzień wolny od emocji paintball'owych dla 
zregenerowania sił, podleczenia siniaków i opracowania nowych strategii. 
Strategii na miarę prawdziwego wojownika. A więc do boju... Pomiędzy 
grami paintball'owymi czeka Was ekscytująca przygoda: „zorbowanie” po 
stromej ścianie!!!

paintball: około 6 zajęć, 600 kul, od 1,5 – 
3 godzin w grupie. Zorbing – przy odpowiednich warunkach atmosferycznych 
- około 3 toczeń. Przewidziana ilość kul jest wystarczająca do realizacji 
proponowanych gier.
Pozostałe zajęcia rekreacyjne: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie  od 1,5 do 2 
godzin każdy.

sportowa rywalizacja, mocne wrażenia i świetna zabawa. Nowe 
strategie i wypróbowane scenariusze: zdobycie bazy przeciwnika, flaga na 
maszt, przemytnicy, deathmatch i wiele, wiele innych. Pole paintball'owe to 
nie tylko dwie drużyny :-) do towarzystwa macie 22 figury dmuchane :-), a 
dzięki siatce zabezpieczającej grze mogą przyglądać się kibice :-). Tu liczy się 
szybkość i dobry refleks.

hardcorowy zjazd kołowy, polegający na staczaniu się z górki. 
Zorb to kula z przezroczystego mocnego tworzywa o 4 metrowej średnicy, we 
wnętrzu, której znajduje się mniejsza kula, a przestrzeń między nimi 
wypełniona jest powietrzem. „Zorbonauta” wchodzi do kuli, a potem już tylko 
zorbowanie po stromej ścianie!!!

Zajęcia paintball'owo-zorbingowe :

PAINTBALL – 

ZORBING* –

* Kula sferyczna może być użytkowana tylko przy odpowiednich warunkach 
atmosferycznych, tak więc w razie niepogody zajęcia zorbingowe zastąpimy innymi.

 

 

W TRAKCIE TRWANIA OBOZU NIE MA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z 
WŁASNYCH KULEK PAINTBALL'OWYCH.

SFERYCZNA PRZYGODA 
Obóz paintballowo-zorbingowy 
(8-14 lat)

 
 

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

1 01.07-11.07.2012 1690,00

3 21.07-31.07.2012 1690,00

  
2

 
11.07-21.07.2012 1690,00

     

4 31.07-10.08.2012 1690,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

8-14LAT
8-14LAT
8-14LAT
8-14LAT

Przepiękne okolice serca Kaszub, jezioro Somińskie, niepowtarzalna 
atmosfera i wiele atrakcji zatrzymało nas w tym urokliwym miejscu. 
Jesteśmy przekonani, że i Wam bardzo się spodoba. Tutaj znajdziecie 
wszystko, o czym  możecie marzyć podczas wakacyjnych przygód. 
Mieszkamy w drewnianych, ładnie wykończonych domkach 5 lub 6 
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV sat. Teren ośrodka 
obejmuje powierzchnię 9 hektarów i jest w  całości ogrodzony. 
Posiada  bezpośredni dostęp do jeziora, piaszczystą plażę oraz 
strzeżone kąpielisko.

Na terenie ośrodka znajdują się:
- plaża z dwupoziomowymi pomostami,
- boiska sportowe (piłka siatkowa, kosz, badminton),
- świetlica – stół do ping ponga, stół bilardowy, trambambula, TV sat,
- duży plac zabaw,
- grill,
- stadnina koni,
- korty tenisowe,
- kawiarnia, bar, bufet.

OŚRODEK 
WYPOCZYNKOWY
KASZUBSKI BÓR

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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SOMINY SOMINY

SOMINY  

 

W czasach, w których króluje miłość do koni mechanicznych my 
organizujemy imprezę dla wielbicieli koni tych z prawdziwym, bijącym 
sercem :-). Z dala od wielkomiejskiego zgiełku, wśród kaszubskich lasów 
przeżyjecie fascynującą przygodę. Nauczycie się nie tylko jeździć konno, ale 
także opiekować czworonożnymi, kopytnymi :-) przyjaciółmi. Każdego dnia 
dowiecie się fascynujących rzeczy i osiągniecie kolejne stopnie 
wtajemniczenia. Gdy konie będą miały już dość Waszych pieszczot 
poszalejecie nad wodą, na ściance wspinaczkowej i batucie.

 jazda konna oraz zajęcia teoretyczne około - 8 zajęć.  Uczestnicy w 
zależności od stopnia zaawansowania w jeździe konnej, które oceniają 
instruktorzy, korzystają z: lonży– jedne zajęcia ok. 20 min, korytarza – jedne 
zajęcia ok. 30 min, maneża – jedne zajęcia ok. 45 min, jazdy w terenie – jedne 
zajęcia ok. 60 min.
Pozostałe zajęcia: 3 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 3 godzin każdy.

jak usiąść żeby jednak widzieć głowę, a nie zad konia :-
),  jak stanąć aby nie spotkać się z jego podkową - czyli zaczynamy od poznania 
czworonożnych przyjaciół. Nauczycie się też troski o ich grzbiety, grzywy i 
kopyta, tak by lekko :-) bardzo lekko Was później nosiły.  Dopiero po tych 
przyjemnościach :-) zajęcia z jazdy konnej: lonża, maneż, jazda terenowa – 
dostosowana do stopnia zaawansowania.

Zajęcia:

TEORIA I JAZDA KONNA: 

Dla pasjonatek mody, biżuterii, pędzla, ołówka i najmodniejszych, 
sezonowych gadżetów :-). Otworzymy dla Was Fabrykę Biżuterii, w której 
produkcja może trwać non stop :-). Inspiracją może okazać się wszystko: 
od przyrody, brzegu jeziora, przez piasek na plaży, po rozgwieżdżone, 
nocne niebo i oczywiście najnowsze trendy mody :-). Wykorzystamy też 
szał na kolorowe T-shirty, szale, filcowe broszki i oczywiście butony, czyli 
kolorowe, rysunkowe przypinki. Pierwsze miejsce w konkursie na 
projektanta roku zapewnione! :-) Nie zabraknie miejsca na poznanie 
technik malarskich i rysunkowych. Będziemy eksperymentować, szukać 
technik najbardziej Was inspirujących oraz rozwijać i tak już bogatą 
wyobraźnię! 

1 lub 2 razy dziennie  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

różnokolorowe, filcowe, cekinowe broszki, drewniane 
lub koralikowe kolczyki, naszyjniki – babski raj :-).

akwarela, tempera, pastele olejne i suche oraz 
malarstwo na szkle, a żeby nie było tak poważnie :-) przekonamy Was, że 
prosty biały kubeczek lub filiżanka przy odrobinie fantazji może stać się 
fantastycznym przykładem sztuki użytkowej :-), a w pochlapanych farbą 
kartkach odnaleźć można niezwykłe kształty :-). Sprawdzicie też czy da się 
malować gąbką, szpachelką albo …… rowerem!!!

 ołówkami, grafitami, węglem, tuszem, piórkiem, patykami 
różnych długości i kształtów – tak, tak nimi też można rysować :-).

 wykorzystując przeróżne materiały, takie jak: kartki, 
kartony, ścinki starych gazet, wyklejając, doklejając i dorysowując 
wykonamy niesamowicie interesujące prace!

 :-) pokażemy Wam, jak sprawić, aby zwykły T-shirt, 
szalik lub spodnie zmieniły się w oryginalny i jedyny w swoim rodzaju strój :-). 

pokażemy Wam, jak z jednej tylko matrycy wykonać 
kilka odbitek graficznych. Będziecie mogli poznać różne techniki, takie jak 
linoryt, monotypia, frotaż i kalkografia… za tymi trudnym nazwami kryją się 
techniki dające niezwykle ciekawe efekty plastyczne :-).

 będziemy lepić z gliny, masy papierowej i, znanych Wam na pewno, 
plasteliny  i modeliny. Powstaną lalki, broszki, zwierzaki i co tam ciekawego 
przyjdzie nam do głowy :-).

zabawimy się w twórców lalek i kukiełek – może 
zainspiruje to nas do stworzenia obozowego teatru lalek? 

 świat gliny, gipsu i masy solnej. 

.

 program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 
x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu. 

Zajęcia artystyczne: 

FABRYKA BIŻUTERII:

TECHNIKI MALARSKIE:

RYSUNEK:

COLLAGE (kolaż):

PROJEKTANCI MODY:

TECHNIKI GRAFICZNE: 

RZEŹBA:

TWÓRCY LALEK I KUKIEŁEK:

RZEŹBA I CERAMIKA -

PARK LINOWY, SKRZYNKI, ŚCIANKA
KAJAKARSTWO, PIŁKA WODNA, KOSZ 

WODNY, PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI,  
ŁUCZNICTWO, PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, PING 
PONG, PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE 
MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, 
KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END, 

PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

CENA NIE OBEJMUJE: 

PROGRAM ARTYSTYCZNY:

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA 
SPORTOWO – REKREACYJNE: 

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE: 

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE:

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych 

zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania
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Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). 
W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania

  

  

PARK LINOWY, SKRZYNKI, ŚCIANKA KAJAKARSTWO, PIŁKA WODNA, KOSZ WODNY, PLAŻOWANIE, 
PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI,  ŁUCZNICTWO, PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, PING PONG, PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE 

MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END, 
PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
CENA NIE OBEJMUJE: 

.

 program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

DZIKI ZACHÓD
Obóz konny z elementami rekreacji 
(8-14 lat)

ARTMANIA
czyli obóz artystyczny
(8-14 lat)

Fantastyczny pomysł dla prawdziwych poszukiwaczy przygód! Park 
linowy? Ścianka wspinaczkowa? Odjazdowe quady? Paintball'owy zawrót 
głowy? Wodne szaleństwa? Propozycja dla wszystkich niezdecydowanych 
oraz dla wszystkich żądnych emocji i stale rosnącego napięcia ! Tutaj 
będziecie mogli spróbować wszystkiego i zdecydować co pasjonuje Was 
najbardziej. Każdy dzień to inne zajęcia i nowe przygody. Nieoczekiwane 
emocje, zwyżkujący poziom adrenaliny i szansa na znalezienie tej jedynej, 
najbardziej ekscytującej dyscypliny! 

4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 3 godziny każdy.

Czekają na Was zajęcia z następujących dyscyplin sportowych:
kto jeszcze nie próbował paintball`a może zakochać się w tej 

niezwykle emocjonującej grze bez pamięci. Na początek jeden z 
łatwiejszych scenariuszy dla lepszego zapoznania się ze sprzętem i specyfiką 
gry, później już ostra walka „na farbę”. QUADY – chyba każdy chce poczuć się 
jak prawdziwy kierowca - tutaj sami odpowiadacie za tor jazdy, a maszyna 
nie zawsze chce jechać tam gdzie Wy. 

Zajęcia:

PAINTBALL – 
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WYPASIONE LATO
(8-14 lat)

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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W czasach, w których króluje miłość do koni mechanicznych my 
organizujemy imprezę dla wielbicieli koni tych z prawdziwym, bijącym 
sercem :-). Z dala od wielkomiejskiego zgiełku, wśród kaszubskich lasów 
przeżyjecie fascynującą przygodę. Nauczycie się nie tylko jeździć konno, ale 
także opiekować czworonożnymi, kopytnymi :-) przyjaciółmi. Każdego dnia 
dowiecie się fascynujących rzeczy i osiągniecie kolejne stopnie 
wtajemniczenia. Gdy konie będą miały już dość Waszych pieszczot 
poszalejecie nad wodą, na ściance wspinaczkowej i batucie.

 jazda konna oraz zajęcia teoretyczne około - 8 zajęć.  Uczestnicy w 
zależności od stopnia zaawansowania w jeździe konnej, które oceniają 
instruktorzy, korzystają z: lonży– jedne zajęcia ok. 20 min, korytarza – jedne 
zajęcia ok. 30 min, maneża – jedne zajęcia ok. 45 min, jazdy w terenie – jedne 
zajęcia ok. 60 min.
Pozostałe zajęcia: 3 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 3 godzin każdy.

jak usiąść żeby jednak widzieć głowę, a nie zad konia :-
),  jak stanąć aby nie spotkać się z jego podkową - czyli zaczynamy od poznania 
czworonożnych przyjaciół. Nauczycie się też troski o ich grzbiety, grzywy i 
kopyta, tak by lekko :-) bardzo lekko Was później nosiły.  Dopiero po tych 
przyjemnościach :-) zajęcia z jazdy konnej: lonża, maneż, jazda terenowa – 
dostosowana do stopnia zaawansowania.

Zajęcia:

TEORIA I JAZDA KONNA: 

Dla pasjonatek mody, biżuterii, pędzla, ołówka i najmodniejszych, 
sezonowych gadżetów :-). Otworzymy dla Was Fabrykę Biżuterii, w której 
produkcja może trwać non stop :-). Inspiracją może okazać się wszystko: 
od przyrody, brzegu jeziora, przez piasek na plaży, po rozgwieżdżone, 
nocne niebo i oczywiście najnowsze trendy mody :-). Wykorzystamy też 
szał na kolorowe T-shirty, szale, filcowe broszki i oczywiście butony, czyli 
kolorowe, rysunkowe przypinki. Pierwsze miejsce w konkursie na 
projektanta roku zapewnione! :-) Nie zabraknie miejsca na poznanie 
technik malarskich i rysunkowych. Będziemy eksperymentować, szukać 
technik najbardziej Was inspirujących oraz rozwijać i tak już bogatą 
wyobraźnię! 

1 lub 2 razy dziennie  po 1,5 godziny.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 2 godzin każdy.

różnokolorowe, filcowe, cekinowe broszki, drewniane 
lub koralikowe kolczyki, naszyjniki – babski raj :-).

akwarela, tempera, pastele olejne i suche oraz 
malarstwo na szkle, a żeby nie było tak poważnie :-) przekonamy Was, że 
prosty biały kubeczek lub filiżanka przy odrobinie fantazji może stać się 
fantastycznym przykładem sztuki użytkowej :-), a w pochlapanych farbą 
kartkach odnaleźć można niezwykłe kształty :-). Sprawdzicie też czy da się 
malować gąbką, szpachelką albo …… rowerem!!!

 ołówkami, grafitami, węglem, tuszem, piórkiem, patykami 
różnych długości i kształtów – tak, tak nimi też można rysować :-).

 wykorzystując przeróżne materiały, takie jak: kartki, 
kartony, ścinki starych gazet, wyklejając, doklejając i dorysowując 
wykonamy niesamowicie interesujące prace!

 :-) pokażemy Wam, jak sprawić, aby zwykły T-shirt, 
szalik lub spodnie zmieniły się w oryginalny i jedyny w swoim rodzaju strój :-). 

pokażemy Wam, jak z jednej tylko matrycy wykonać 
kilka odbitek graficznych. Będziecie mogli poznać różne techniki, takie jak 
linoryt, monotypia, frotaż i kalkografia… za tymi trudnym nazwami kryją się 
techniki dające niezwykle ciekawe efekty plastyczne :-).

 będziemy lepić z gliny, masy papierowej i, znanych Wam na pewno, 
plasteliny  i modeliny. Powstaną lalki, broszki, zwierzaki i co tam ciekawego 
przyjdzie nam do głowy :-).

zabawimy się w twórców lalek i kukiełek – może 
zainspiruje to nas do stworzenia obozowego teatru lalek? 

 świat gliny, gipsu i masy solnej. 

.

 program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 
x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu. 

Zajęcia artystyczne: 

FABRYKA BIŻUTERII:

TECHNIKI MALARSKIE:

RYSUNEK:

COLLAGE (kolaż):

PROJEKTANCI MODY:

TECHNIKI GRAFICZNE: 

RZEŹBA:

TWÓRCY LALEK I KUKIEŁEK:

RZEŹBA I CERAMIKA -

PARK LINOWY, SKRZYNKI, ŚCIANKA
KAJAKARSTWO, PIŁKA WODNA, KOSZ 

WODNY, PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI,  
ŁUCZNICTWO, PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, PING 
PONG, PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE 
MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, 
KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END, 

PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

CENA NIE OBEJMUJE: 

PROGRAM ARTYSTYCZNY:

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA 
SPORTOWO – REKREACYJNE: 

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE: 

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE:

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych 

zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania
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MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END, 
PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
CENA NIE OBEJMUJE: 

.

 program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.
transportu. 

DZIKI ZACHÓD
Obóz konny z elementami rekreacji 
(8-14 lat)

ARTMANIA
czyli obóz artystyczny
(8-14 lat)

Fantastyczny pomysł dla prawdziwych poszukiwaczy przygód! Park 
linowy? Ścianka wspinaczkowa? Odjazdowe quady? Paintball'owy zawrót 
głowy? Wodne szaleństwa? Propozycja dla wszystkich niezdecydowanych 
oraz dla wszystkich żądnych emocji i stale rosnącego napięcia ! Tutaj 
będziecie mogli spróbować wszystkiego i zdecydować co pasjonuje Was 
najbardziej. Każdy dzień to inne zajęcia i nowe przygody. Nieoczekiwane 
emocje, zwyżkujący poziom adrenaliny i szansa na znalezienie tej jedynej, 
najbardziej ekscytującej dyscypliny! 

4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 3 godziny każdy.

Czekają na Was zajęcia z następujących dyscyplin sportowych:
kto jeszcze nie próbował paintball`a może zakochać się w tej 

niezwykle emocjonującej grze bez pamięci. Na początek jeden z 
łatwiejszych scenariuszy dla lepszego zapoznania się ze sprzętem i specyfiką 
gry, później już ostra walka „na farbę”. QUADY – chyba każdy chce poczuć się 
jak prawdziwy kierowca - tutaj sami odpowiadacie za tor jazdy, a maszyna 
nie zawsze chce jechać tam gdzie Wy. 

Zajęcia:

PAINTBALL – 
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PADNIJ! Zduszony rozkaz zmroził im krew w żyłach. Żołnierze rzucili się na 
ziemię i zastygli w bezruchu bez zbędnych pytań. Wiedzieli, że jedyne, co 
zapewnia im przetrwanie to dobry kamuflaż. Wrogi patrol przeszedł obok… 
Po chwili oddział rozpłynął się w nocnym lesie niczym mgła, zmierzając 
według wskazań mapy do ukrytej bazy. Droga robiła się coraz bardziej 
niebezpieczna: zdecydowali się oszukać przeciwnika i przejść linami ukrytymi 
w koronie drzew. Wszystko odbyło się bez najmniejszego szelestu. Dostępu 
do bazy broniła pionowa kamienna ściana. Komandosi wspięli się na jej 
szczyt, by nadać zaszyfrowaną wiadomość do sztabu. Misja zakończona!
Wyrusz z nami na tajną misję! Zostań komandosem, naucz się radzić sobie w 
każdych warunkach i stawać się niewidzialnym, gdy tylko zechcesz! Używaj 
sekretnych kodów, które tylko Ty i Twoi żołnierze będziecie umieli 
rozszyfrować! Opanuj sztukę wspinaczki oraz poruszania się w terenie, tak abyś 
zawsze potrafił odnaleźć swój oddział. Jednostki specjalne, takie jak nasza, 
szkolone są do precyzyjnego i cichego działania! Zadziw wszystkich swoją 
zaradnością i instynktem bojowym!

właściwie non stop :-). Ze względu na specyfikę obozu nie podajemy 
dokładnej ilości godzin.

mapa to podstawa zarówno w lesie jak i na każdym wrogim 
terenie! Bez niej nie odnajdziesz swojego oddziału, nie dotrzesz do celu! Mapa 
pomoże Ci także odnaleźć się na wakacjach czy w nowym mieście. Poznanie 
mapy, czytanie i rysowanie, poruszanie się z mapą.

mówi się, że komandosi są niewidzialni. Oni po prostu nie 
chcą być widziani! Sztuka kamuflażu to podstawa każdego działania bez 
względu na miejsce i warunki. W lesie zawsze trzeba się umieć ukryć przed 
wrogim patrolem.  Maskowanie, typu kamuflażu metody ukrycia.

co z tego, że nas nie widać, gdy nas słychać! Umiejętność 
poruszania się w absolutnej ciszy urosło do rangi sztuki! Techniki podchodów, 
elementy skradania i cichego poruszania.

odczytywanie i sporządzanie map, posługiwanie się 
kompasem, wyznaczanie azymutu.

 wiadomość ściśle tajna! I już każdy żołnierz wie, co to oznacza. 
Nikt nie może dowiedzieć się, co zawiera sekretny meldunek, bez względu na 
to, czy to list do kolegi czy do sztabu!  Szyfrowanie wiadomości, metody 
komunikacji.

żołnierzu podstawą obrony jest dobry okop! Czy jest to bitwa z 
wrogiem czy jedynie kamuflaż zawsze musisz umieć zbudować sobie dobrą 
bazę: czasem podziemny bunkier, czasem schronienie na drzewie! Zajęcia z 
pionierki i saperki.

zaczynamy od 10 pompek, a pod koniec 
obozu nie mamy problemu ze zrobieniem 100 pompek :-).

 wielogodzinne wyprawy, zadania wyznaczone przez instruktorów 
będą wymagały współdziałania zespołu, integracji, wyznaczenia przywódcy i 
przetrwania często w trudnych warunkach.

walka wręcz to nie tylko sposób przetrwania, to 
przede wszystkim filozofia życia. W ten sposób doskonalimy siebie. Zgłębimy 
tajniki sztuk walki i poznamy elementy filozofii wschodu.

poligon to podstawa! To tutaj będziemy przygotowywać się 
do naszych sekretnych misji. Podejmij wyzwanie i jako pierwszy pokonaj 
przeszkody zdobywając tytuł najlepszego komandosa! Pamiętajcie – łatwo nie 
będzie! 

sanitariusz to jedna z najważniejszych osób w jednostce. 
Potrafi wyleczyć nie tylko ciężką ranę wojenną, ale i skręconą nogę czy 
stłuczone kolano, zna wszelkie techniki leczenia od ziół po operację laserową, a 
to wszystko potrafi przeprowadzić w warunkach bojowych za pomocą 
złamanej plastikowej łyżeczki i kartki papieru. Nigdy nie wiadomo, kiedy nasi 
przyjaciele będą potrzebowali pomocy, a wówczas warto wtedy wiedzieć, co 
robić! 

walka na kolorowe kulki, czyli wygrywa ten, kto będzie najmniej 
kolorowy! Już po pierwszej walce będziesz umalowany niczym papuga! Chyba 
ze jesteś niezniszczalny! Walka kulkami z farbą to frajda nie do opisania. 
Udowodnij, że jesteś nieśmiertelny niczym Rambo i żadna kulka się Ciebie nie 
ima! Stań do walki o tytuł malarza roku :-)

Zajęcia: 

PROGRAM:
KRYPTOGRAFIA –

MASKOWANIE – 

SKRADANIE – 

TERENOZNAWSTWO –

KRYPTOLOGIA –

PIONIERKA –

MUSZTRA :-) I ZAPRAWY PORANNE –

WYPRAWY -

CHWYTY SAMOOBRONY - 

TOR PRZESZKÓD -

PIERWSZA POMOC -

PAINTBALL –

 

 

 

 

 

 

 

KAJAKARSTWO –

Program dostosowany jest do kondycji i umiejętności uczestników. Wszyscy 
komandosi, ze względu na specyfikę obozu, zakwaterowani są razem bez 
względu na różnice wiekowe, ale oczywiście :-) z uwzględnieniem płci :-).

W przypadku wypraw, czasem nawet 24 godzinnych, śpimy w warunkach 
polowych i korzystamy z suchego prowiantu.

W CENIE IMPREZY: 

CENA NIE OBEJMUJE:

 

 

Komando foki działają z wody! Jednostki specjalne radzą 
sobie w każdych warunkach i woda im nie straszna! 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, 
opieka medyczna, ubezpieczenie. 

transportu.

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). 

W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

Obóz dla wielbicieli świata „na okrągło” i wyjątkowych doznań.  Mnóstwo 
wody i toczące się kuliste ekstremum. Nie zabraknie mocnych wrażeń, 
nowych doświadczeń, słonecznych kąpieli i niebanalnych  przeżyć! W 
obozowym – wodnym pakiecie znajdziecie wiele atrakcji od wodnego 
zorba, przez nurkowanie, kajakarstwo, piłkę wodną, po plażowanie i 
pływanie. Wodne szaleństwa są wielką atrakcją tego obozu, ale nie 
jedyną, ponieważ każdy dzień to kolejne dyscypliny i nowe wyzwania: 
wspinaczka, zajęcia linowe, gry terenowe, łucznictwo i oczywiście moc 
zajęć imprezowo-rozrywkowych.

wbrew pozorom wcale nie musi być mokro! Wodna kula 
zwana waterball nie ma hamulców :-) ale nie obawiajcie się! Będziemy Was 
asekurować! Aby chodzić po wodzie :-) trzeba mieć niezły zmysł równowagi, 
trochę śmiałości i mnóstwo energii.

 żadnego reżimu treningowego! Kilka słów teorii, kilka 
wskazówek i wyruszamy w krótki rejsik po jeziorze.

połączenie wytrzymałości i techniki najlepszych pływaków 
z piłkarską kreatywnością w rozgrywaniu akcji i umiejętnością walki o piłkę! 

świetna zabawa i wcale nie musicie umieć pływać, a jedynie 
doskonale trafiać do celu! 

 opis zgodny 
z Waszymi wyobrażeniami :-).

.

 program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 
x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu. 

Oczywiście woda, plaża i słońce bez ograniczeń.
WODNY ZORB –

KAJAKARSTWO - 

PIŁKA WODNA – 

KOSZ WODNY – 

PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI  – 

* Kula sferyczna może być użytkowana tylko przy odpowiednich warunkach 
atmosferycznych, tak więc w razie niesprzyjającej  zajęcia zorbingowe zastąpimy 
innymi.

PARK LINOWY, SKRZYNKI, ŚCIANKA
KAJAKARSTWO, PIŁKA WODNA, KOSZ 

WODNY, PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI,  
ŁUCZNICTWO, PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, PING 
PONG, PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE 
MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, 
KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END, 

PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

CENA NIE OBEJMUJE: 

 

  

  

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA 
SPORTOWO – REKREACYJNE: 

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE: 

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE:

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych 

zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1590,00
4 31.07-10.08.2012 1590,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

8-14LAT
8-14LAT

SPEC KOMANDO 
(12-14 lat)

AQUA ZORBING
obóz wodno – zorbingowy
(8-14 lat)

 

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

1 01.07-11.07.2012 1590,00
3 21.07-31.07.2012 1590,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

8-14LAT
8-14LAT

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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SOMINY

SOMINY SOMINY

SOMINY

PADNIJ! Zduszony rozkaz zmroził im krew w żyłach. Żołnierze rzucili się na 
ziemię i zastygli w bezruchu bez zbędnych pytań. Wiedzieli, że jedyne, co 
zapewnia im przetrwanie to dobry kamuflaż. Wrogi patrol przeszedł obok… 
Po chwili oddział rozpłynął się w nocnym lesie niczym mgła, zmierzając 
według wskazań mapy do ukrytej bazy. Droga robiła się coraz bardziej 
niebezpieczna: zdecydowali się oszukać przeciwnika i przejść linami ukrytymi 
w koronie drzew. Wszystko odbyło się bez najmniejszego szelestu. Dostępu 
do bazy broniła pionowa kamienna ściana. Komandosi wspięli się na jej 
szczyt, by nadać zaszyfrowaną wiadomość do sztabu. Misja zakończona!
Wyrusz z nami na tajną misję! Zostań komandosem, naucz się radzić sobie w 
każdych warunkach i stawać się niewidzialnym, gdy tylko zechcesz! Używaj 
sekretnych kodów, które tylko Ty i Twoi żołnierze będziecie umieli 
rozszyfrować! Opanuj sztukę wspinaczki oraz poruszania się w terenie, tak abyś 
zawsze potrafił odnaleźć swój oddział. Jednostki specjalne, takie jak nasza, 
szkolone są do precyzyjnego i cichego działania! Zadziw wszystkich swoją 
zaradnością i instynktem bojowym!

właściwie non stop :-). Ze względu na specyfikę obozu nie podajemy 
dokładnej ilości godzin.

mapa to podstawa zarówno w lesie jak i na każdym wrogim 
terenie! Bez niej nie odnajdziesz swojego oddziału, nie dotrzesz do celu! Mapa 
pomoże Ci także odnaleźć się na wakacjach czy w nowym mieście. Poznanie 
mapy, czytanie i rysowanie, poruszanie się z mapą.

mówi się, że komandosi są niewidzialni. Oni po prostu nie 
chcą być widziani! Sztuka kamuflażu to podstawa każdego działania bez 
względu na miejsce i warunki. W lesie zawsze trzeba się umieć ukryć przed 
wrogim patrolem.  Maskowanie, typu kamuflażu metody ukrycia.

co z tego, że nas nie widać, gdy nas słychać! Umiejętność 
poruszania się w absolutnej ciszy urosło do rangi sztuki! Techniki podchodów, 
elementy skradania i cichego poruszania.

odczytywanie i sporządzanie map, posługiwanie się 
kompasem, wyznaczanie azymutu.

 wiadomość ściśle tajna! I już każdy żołnierz wie, co to oznacza. 
Nikt nie może dowiedzieć się, co zawiera sekretny meldunek, bez względu na 
to, czy to list do kolegi czy do sztabu!  Szyfrowanie wiadomości, metody 
komunikacji.

żołnierzu podstawą obrony jest dobry okop! Czy jest to bitwa z 
wrogiem czy jedynie kamuflaż zawsze musisz umieć zbudować sobie dobrą 
bazę: czasem podziemny bunkier, czasem schronienie na drzewie! Zajęcia z 
pionierki i saperki.

zaczynamy od 10 pompek, a pod koniec 
obozu nie mamy problemu ze zrobieniem 100 pompek :-).

 wielogodzinne wyprawy, zadania wyznaczone przez instruktorów 
będą wymagały współdziałania zespołu, integracji, wyznaczenia przywódcy i 
przetrwania często w trudnych warunkach.

walka wręcz to nie tylko sposób przetrwania, to 
przede wszystkim filozofia życia. W ten sposób doskonalimy siebie. Zgłębimy 
tajniki sztuk walki i poznamy elementy filozofii wschodu.

poligon to podstawa! To tutaj będziemy przygotowywać się 
do naszych sekretnych misji. Podejmij wyzwanie i jako pierwszy pokonaj 
przeszkody zdobywając tytuł najlepszego komandosa! Pamiętajcie – łatwo nie 
będzie! 

sanitariusz to jedna z najważniejszych osób w jednostce. 
Potrafi wyleczyć nie tylko ciężką ranę wojenną, ale i skręconą nogę czy 
stłuczone kolano, zna wszelkie techniki leczenia od ziół po operację laserową, a 
to wszystko potrafi przeprowadzić w warunkach bojowych za pomocą 
złamanej plastikowej łyżeczki i kartki papieru. Nigdy nie wiadomo, kiedy nasi 
przyjaciele będą potrzebowali pomocy, a wówczas warto wtedy wiedzieć, co 
robić! 

walka na kolorowe kulki, czyli wygrywa ten, kto będzie najmniej 
kolorowy! Już po pierwszej walce będziesz umalowany niczym papuga! Chyba 
ze jesteś niezniszczalny! Walka kulkami z farbą to frajda nie do opisania. 
Udowodnij, że jesteś nieśmiertelny niczym Rambo i żadna kulka się Ciebie nie 
ima! Stań do walki o tytuł malarza roku :-)

Zajęcia: 

PROGRAM:
KRYPTOGRAFIA –

MASKOWANIE – 

SKRADANIE – 

TERENOZNAWSTWO –

KRYPTOLOGIA –

PIONIERKA –

MUSZTRA :-) I ZAPRAWY PORANNE –

WYPRAWY -

CHWYTY SAMOOBRONY - 

TOR PRZESZKÓD -

PIERWSZA POMOC -

PAINTBALL –

 

 

 

 

 

 

 

KAJAKARSTWO –

Program dostosowany jest do kondycji i umiejętności uczestników. Wszyscy 
komandosi, ze względu na specyfikę obozu, zakwaterowani są razem bez 
względu na różnice wiekowe, ale oczywiście :-) z uwzględnieniem płci :-).

W przypadku wypraw, czasem nawet 24 godzinnych, śpimy w warunkach 
polowych i korzystamy z suchego prowiantu.

W CENIE IMPREZY: 

CENA NIE OBEJMUJE:

 

 

Komando foki działają z wody! Jednostki specjalne radzą 
sobie w każdych warunkach i woda im nie straszna! 

program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 x dziennie, kadra, 
opieka medyczna, ubezpieczenie. 

transportu.

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). 

W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

Obóz dla wielbicieli świata „na okrągło” i wyjątkowych doznań.  Mnóstwo 
wody i toczące się kuliste ekstremum. Nie zabraknie mocnych wrażeń, 
nowych doświadczeń, słonecznych kąpieli i niebanalnych  przeżyć! W 
obozowym – wodnym pakiecie znajdziecie wiele atrakcji od wodnego 
zorba, przez nurkowanie, kajakarstwo, piłkę wodną, po plażowanie i 
pływanie. Wodne szaleństwa są wielką atrakcją tego obozu, ale nie 
jedyną, ponieważ każdy dzień to kolejne dyscypliny i nowe wyzwania: 
wspinaczka, zajęcia linowe, gry terenowe, łucznictwo i oczywiście moc 
zajęć imprezowo-rozrywkowych.

wbrew pozorom wcale nie musi być mokro! Wodna kula 
zwana waterball nie ma hamulców :-) ale nie obawiajcie się! Będziemy Was 
asekurować! Aby chodzić po wodzie :-) trzeba mieć niezły zmysł równowagi, 
trochę śmiałości i mnóstwo energii.

 żadnego reżimu treningowego! Kilka słów teorii, kilka 
wskazówek i wyruszamy w krótki rejsik po jeziorze.

połączenie wytrzymałości i techniki najlepszych pływaków 
z piłkarską kreatywnością w rozgrywaniu akcji i umiejętnością walki o piłkę! 

świetna zabawa i wcale nie musicie umieć pływać, a jedynie 
doskonale trafiać do celu! 

 opis zgodny 
z Waszymi wyobrażeniami :-).

.

 program, zakwaterowanie, wyżywienie 4 
x dziennie, kadra, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna.

transportu. 

Oczywiście woda, plaża i słońce bez ograniczeń.
WODNY ZORB –

KAJAKARSTWO - 

PIŁKA WODNA – 

KOSZ WODNY – 

PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI  – 

* Kula sferyczna może być użytkowana tylko przy odpowiednich warunkach 
atmosferycznych, tak więc w razie niesprzyjającej  zajęcia zorbingowe zastąpimy 
innymi.

PARK LINOWY, SKRZYNKI, ŚCIANKA
KAJAKARSTWO, PIŁKA WODNA, KOSZ 

WODNY, PLAŻOWANIE, PŁYWANIE LUB WYLEGIWANIE SIĘ DO WOLI,  
ŁUCZNICTWO, PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, PING 
PONG, PLAY-OFF, BATUT, GRY TERENOWE 
MANIA ŚPIEWANIA, QOOLTURKA, MIXER,  ROCKOTEKA,  SUPER FOTA, 
KINO LETNIE, OGNISKO z pieczeniem kiełbasek, THE END, 

PIERWSZA POMOC, SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

CENA NIE OBEJMUJE: 

 

  

  

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA 
SPORTOWO – REKREACYJNE: 

ZAJĘCIA ROZRYWKOWE: 

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE:

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych 

zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

2 11.07-21.07.2012 1590,00
4 31.07-10.08.2012 1590,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

8-14LAT
8-14LAT

SPEC KOMANDO 
(12-14 lat)

AQUA ZORBING
obóz wodno – zorbingowy
(8-14 lat)

 

TURNUS  TERMINY  CENA W PLN  

1 01.07-11.07.2012 1590,00
3 21.07-31.07.2012 1590,00

WIEK 
UCZESTNIKA  

8-14LAT
8-14LAT

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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BUKOWINA
TATRZAŃSKA

BUKOWINA 
TATRZAŃSKA

BUKOWINA 
TATRZAŃSKA

Zapraszamy do niezwykłego miejsca, jakim jest nasz ośrodek 
wypoczynkowy w Bukowinie Tatrzańskiej. Od lat czujemy się tutaj jak w 
domu. Ośrodek położony jest w przepięknej, niepowtarzalnej scenerii 
Tatrzańskiego Parku Narodowego z widokiem na Giewont. Mamy tutaj 
wszystko, czego potrzeba nam do szczęścia: komfortowe pokoje, basen, 
saunę, jacuzzi, domowe posiłki, ciepło z kominka, sale zabaw dla dzieci, sale 
gier dla młodzieży, sale dyskotekowe, kominkowe i miłą obsługę. W 
Bukowinie znajduje się jeden z największych kompleksów wodnych w 
Europie: 12 basenów geotermalnych, zjeżdżalnie, piaskownica wodna, 
sauny, spa, a w naszym ośrodku mamy basen! Wiemy, że latem taka opcja 
pewnie Wam się spodoba :-).

- pokojami 4 - 7 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, 
umywalka) i TV, 
- świetlicą, 
- stylową jadalnią z domową kuchnią, 
- restauracją, 
- basenem, trzema saunami i jacuzzi,
- salami gier: piłkarzyki, cymbergaj, stoły do ping-ponga, automaty,
- stołem do bilarda, 
- boiskiem do kosza, 
- ogrodzonym parkingiem,
- drewnianym domkiem z grillem i miejscem na ognisko.

W OŚRODKU DYSPONUJEMY: 

Wszystko ładne, nowe i zakopiańskie :-)

GÓRSKI OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

Taniec to ekspresja, energia i rytm.  Oddajcie się mu choć na moment, a 
wyzwoli w Was radość i szczęście. Ci z Was, którzy w tańcu zadurzyli się już 
wieki temu będą mieli okazję pochwalić się umiejętnościami Ci, którzy 
będą stawiać pierwsze taneczne kroki zakochają się pikantnej salsie, 
zmysłowej rumbie albo energetycznym hip-hopie. Wszyscy walczyć 
będziecie o tytuł najlepszego tancerza obozu, jednak nie rywalizacja jest tu 
najważniejsza! Dajcie się ponieść pragnieniom, ćwiczcie wszechstronność, 
uczcie się spontanicznego, odważnego wyrażania emocji i cieszcie się 
wakacjami, latem, towarzystwem znajomych i tańcem!

2 razy dziennie, od 2 do 3 godzin.
2, 3 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 godzin każdy.

 bez problemu opanujecie choreografie 
znane Wam z teledysków. Dzięki takim umiejętnościom powalicie swoich 
rówieśników na kolana.

miękko, lekko, 
subtelnie i zmysłowo.

 każdy będzie mógł zaprezentować się w 
swoim ulubionym stylu tanecznym.

każda tancerka marzy o tym, aby oprócz umiejętności 
tanecznych pięknie wyglądać…makijaż, uczesanie, strój.

jeśli chcesz być zauważony i oryginalny musisz 
mieć ciekawy pomysł na siebie i my Ci w tym pomożemy.

występy podczas finałowej gali.
dzięki ćwiczeniom wzmacniającym, koordynacyjnym i 

kształtującym sylwetkę zapanujecie nad poczuciem własnego ciała i 
wykonywanych ruchów.

codzienne ćwiczenia rozciągające sprawią, iż szpagat nie 
sprawi wam większej trudności i stanie się podstawą działań 
akrobatycznych co przyda się w choreografii tanecznej.

zaprezentujecie swój ulubiony układ, a na 
deser będziecie podziwiać mistrzostwo pokazu tanecznego Waszego 
choreografa.

 będziemy podpatrywać najlepszych, 
analizować własne choreografie oraz relaksować się podczas 
mistrzowskich pokazów.

oprócz standardowego ekwipunku obozowicza, 
wygodne obuwie taneczne (taniec nowoczesny- adidasy, taniec 
towarzyski- obuwie lekkie), dres, mile widziana bluza z kapturem, ciekawy 
T-shirt i dżokejka, przyda się wygodna sukienka lub spódniczka oraz 
ozdobne powiewające chusty, na codzienny stretching przydatny będzie 
elastyczny strój. Jeśli masz ochotę pokazać ciekawy film o tematyce 
tanecznej- weź go ze sobą!

program, jedno wejście na basen w ośrodku, 
zakwaterowanie, wyżywienie 4xdziennie, kadra, opieka medyczna, 
ubezpieczenie.

Zajęcia taneczne: 
Zajęcia rekreacyjne:  

HIP-HOP, DISCO DANCE, POP -

TAŃCE LATYNOAMERYKAŃSKIE – samba, salsa, rumba – 

SOLÓWKI YOU CAN DANCE -

STYLIZACJA - 

ZACHOWANIE SCENICZNE -

CHEERLEADERS - 
GIMNASTYKA -

STRETCHING -

PREZENTACJA FINAŁOWA – 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA –

Poza tańcem czekają na Was zajęcia z następujących dyscyplin 
sportowych:

 TYROLKA / ŚCIANKA WSPINACZKOWA / 
 ŁUCZNICTWO / STRZELECTWO / PIŁKA 

SIATKOWA / KOSZYKÓWKA / UNIHOKEJ / BADMINTON / PING PONG / 
PIŁKARZYKI STOŁOWE / PLAY-OFF / BATUT / GRY TERENOWE / 

 MANIA ŚPIEWANIA / QOOLTURKA / MIXER  / 
ROCKOTEKA  / SUPER FOTA / KINO LETNIE / OGNISKO / THE END / 

 PIERWSZA POMOC / SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE 

Co zabrać na obóz: 

W CENIE IMPREZY: 

CENA NIE OBEJMUJE TRANSPORTU.
ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW.

 

 

 

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA 
SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA 
ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć 

itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

TYLKO DANCE MA SENS
czyli obóz taneczny :-)

(11-17 lat)

TURNUS
 

TERMINY
 

WIEK UCZESTNIKÓW
 

CENA W PLN
 

1 22.07 -31.07.2012 11-17 LAT 1390,00       

2  31.07 -09.08.2012  11-17 LAT  1390,00  

BUKOWINA
TATRZAŃSKA

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

O
rg

an
iz

at
or

em
 o

fe
rt

y 
pr

ze
ds

ta
w

io
ne

j w
 k

at
al

og
u 

je
st

 S
un

 S
po

rt
 O

rg
an

iz
at

or
 A

kt
yw

ne
go

 W
yp

oc
zy

nk
u O

rganizatorem
 oferty przedstaw

ionej w
 katalogu jest S

un S
port O

rganizator A
ktyw

nego W
ypoczynku 

www.kolonieiobozy.net  |  www.MaszWakacje.pl www.kolonieiobozy.net  |  www.MaszWakacje.pl



BUKOWINA
TATRZAŃSKA

BUKOWINA 
TATRZAŃSKA

BUKOWINA 
TATRZAŃSKA

Zapraszamy do niezwykłego miejsca, jakim jest nasz ośrodek 
wypoczynkowy w Bukowinie Tatrzańskiej. Od lat czujemy się tutaj jak w 
domu. Ośrodek położony jest w przepięknej, niepowtarzalnej scenerii 
Tatrzańskiego Parku Narodowego z widokiem na Giewont. Mamy tutaj 
wszystko, czego potrzeba nam do szczęścia: komfortowe pokoje, basen, 
saunę, jacuzzi, domowe posiłki, ciepło z kominka, sale zabaw dla dzieci, sale 
gier dla młodzieży, sale dyskotekowe, kominkowe i miłą obsługę. W 
Bukowinie znajduje się jeden z największych kompleksów wodnych w 
Europie: 12 basenów geotermalnych, zjeżdżalnie, piaskownica wodna, 
sauny, spa, a w naszym ośrodku mamy basen! Wiemy, że latem taka opcja 
pewnie Wam się spodoba :-).

- pokojami 4 - 7 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, 
umywalka) i TV, 
- świetlicą, 
- stylową jadalnią z domową kuchnią, 
- restauracją, 
- basenem, trzema saunami i jacuzzi,
- salami gier: piłkarzyki, cymbergaj, stoły do ping-ponga, automaty,
- stołem do bilarda, 
- boiskiem do kosza, 
- ogrodzonym parkingiem,
- drewnianym domkiem z grillem i miejscem na ognisko.

W OŚRODKU DYSPONUJEMY: 

Wszystko ładne, nowe i zakopiańskie :-)

GÓRSKI OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

Taniec to ekspresja, energia i rytm.  Oddajcie się mu choć na moment, a 
wyzwoli w Was radość i szczęście. Ci z Was, którzy w tańcu zadurzyli się już 
wieki temu będą mieli okazję pochwalić się umiejętnościami Ci, którzy 
będą stawiać pierwsze taneczne kroki zakochają się pikantnej salsie, 
zmysłowej rumbie albo energetycznym hip-hopie. Wszyscy walczyć 
będziecie o tytuł najlepszego tancerza obozu, jednak nie rywalizacja jest tu 
najważniejsza! Dajcie się ponieść pragnieniom, ćwiczcie wszechstronność, 
uczcie się spontanicznego, odważnego wyrażania emocji i cieszcie się 
wakacjami, latem, towarzystwem znajomych i tańcem!

2 razy dziennie, od 2 do 3 godzin.
2, 3 bloki zajęciowe od 1,5 do 2 godzin każdy.

 bez problemu opanujecie choreografie 
znane Wam z teledysków. Dzięki takim umiejętnościom powalicie swoich 
rówieśników na kolana.

miękko, lekko, 
subtelnie i zmysłowo.

 każdy będzie mógł zaprezentować się w 
swoim ulubionym stylu tanecznym.

każda tancerka marzy o tym, aby oprócz umiejętności 
tanecznych pięknie wyglądać…makijaż, uczesanie, strój.

jeśli chcesz być zauważony i oryginalny musisz 
mieć ciekawy pomysł na siebie i my Ci w tym pomożemy.

występy podczas finałowej gali.
dzięki ćwiczeniom wzmacniającym, koordynacyjnym i 

kształtującym sylwetkę zapanujecie nad poczuciem własnego ciała i 
wykonywanych ruchów.

codzienne ćwiczenia rozciągające sprawią, iż szpagat nie 
sprawi wam większej trudności i stanie się podstawą działań 
akrobatycznych co przyda się w choreografii tanecznej.

zaprezentujecie swój ulubiony układ, a na 
deser będziecie podziwiać mistrzostwo pokazu tanecznego Waszego 
choreografa.

 będziemy podpatrywać najlepszych, 
analizować własne choreografie oraz relaksować się podczas 
mistrzowskich pokazów.

oprócz standardowego ekwipunku obozowicza, 
wygodne obuwie taneczne (taniec nowoczesny- adidasy, taniec 
towarzyski- obuwie lekkie), dres, mile widziana bluza z kapturem, ciekawy 
T-shirt i dżokejka, przyda się wygodna sukienka lub spódniczka oraz 
ozdobne powiewające chusty, na codzienny stretching przydatny będzie 
elastyczny strój. Jeśli masz ochotę pokazać ciekawy film o tematyce 
tanecznej- weź go ze sobą!

program, jedno wejście na basen w ośrodku, 
zakwaterowanie, wyżywienie 4xdziennie, kadra, opieka medyczna, 
ubezpieczenie.

Zajęcia taneczne: 
Zajęcia rekreacyjne:  

HIP-HOP, DISCO DANCE, POP -

TAŃCE LATYNOAMERYKAŃSKIE – samba, salsa, rumba – 

SOLÓWKI YOU CAN DANCE -

STYLIZACJA - 

ZACHOWANIE SCENICZNE -

CHEERLEADERS - 
GIMNASTYKA -

STRETCHING -

PREZENTACJA FINAŁOWA – 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA –

Poza tańcem czekają na Was zajęcia z następujących dyscyplin 
sportowych:

 TYROLKA / ŚCIANKA WSPINACZKOWA / 
 ŁUCZNICTWO / STRZELECTWO / PIŁKA 

SIATKOWA / KOSZYKÓWKA / UNIHOKEJ / BADMINTON / PING PONG / 
PIŁKARZYKI STOŁOWE / PLAY-OFF / BATUT / GRY TERENOWE / 

 MANIA ŚPIEWANIA / QOOLTURKA / MIXER  / 
ROCKOTEKA  / SUPER FOTA / KINO LETNIE / OGNISKO / THE END / 

 PIERWSZA POMOC / SUNSPORTOWE FORUM 
OBOZOWE 

Co zabrać na obóz: 

W CENIE IMPREZY: 

CENA NIE OBEJMUJE TRANSPORTU.
ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW.

 

 

 

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA 
SPORTOWO – REKREACYJNE:

ZAJĘCIA 
ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki 
atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć 

itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

TYLKO DANCE MA SENS
czyli obóz taneczny :-)

(11-17 lat)

TURNUS
 

TERMINY
 

WIEK UCZESTNIKÓW
 

CENA W PLN
 

1 22.07 -31.07.2012 11-17 LAT 1390,00       

2  31.07 -09.08.2012  11-17 LAT  1390,00  

BUKOWINA
TATRZAŃSKA

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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BUKOWINA
TATRZAŃSKA
BUKOWINA
TATRZAŃSKA

Odlotowa bitwa na farbiane kulki: zdobycie bazy przeciwnika, 
„Polowanie na Czerwony Październik”, „Przemytnicy” i „Black Jack”, 
scenariusze gier jak z najlepszego filmu akcji, niesamowite wrażenia i 
sportowa rywalizacja. Nowe strategie i nowe scenariusze, ale 
zadowolenie i radość wciąż te same :-). Paintball'owo odlotowo, 
wyjątkowo :-). 

 600 kul, około 5 zajęć, od 1,5 do 3 godzin w grupie. 
Przewidziana liczba kul jest wystarczająca do proponowanych gier 
paintball'owych.
Pozostałe zajęcia: 3, 4 bloki zajęciowe dziennie od 1,5 do 3 godzin każdy.

celne oko, cierpliwość, siła, spryt i współpraca są 
nieodzowne aby osiągnąć sukces! Przygotujemy dla Was kilka 
fantastycznych, fabularnych gier paintball'owych – takich, które zostawią 
niezapomniane wrażenia :-).

 Morskie oko i te sprawy :-) sprawdzimy ile prawdy jest w 
legendzie o jego podziemnym połączeniu z Adriatykiem :-), poza tym 
odwiedzimy najwspanialsze miejsca Tatr, a po drodze sprawdzicie ile 
dutków potrzeba na oscypki, kierpce czy baranice :-).

odczytywanie i sporządzanie map, posługiwanie 
się kompasem, wyznaczanie azymutu, znaki patrolowe i szkice terenu to 
konieczny punkt programu każdego wielbiciela gór :-).

Zajęcia paintball'owe: 

PAINTBALL –

TREKKING –

TERENOZNAWSTWO – 

 

TURNUS  TERMINY  WIEK 
UCZESTNIKA

 CENA W PLN  

1 22.07 -31.07.2012  11-17 LAT 1490,00  

TURNUS  TERMINY  WIEK 
UCZESTNIKA

 CENA W PLN  

1 22.07 -31.07.2012  12-17 LAT 1490,00  

PAINTBALL'OWO ODLOTOWO
obóz paintball'owo- rekreacyjny

(11-17 lat)

ZAJĘCIA LINOWE: ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE:
ZAJĘCIA ROZRYWKOWE:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: 

TYROLKA / ŚCIANKA WSPINACZKOWA /  ŁUCZNICTWO / STRZELECTWO / PIŁKA SIATKOWA / 
KOSZYKÓWKA / UNIHOKEJ / BADMINTON / PING PONG / PIŁKARZYKI STOŁOWE / PLAY-OFF / BATUT / GRY TERENOWE /  MANIA 
ŚPIEWANIA / QOOLTURKA / MIXER  / ROCKOTEKA  / SUPER FOTA / KINO LETNIE / OGNISKO / THE END / PIERWSZA POMOC / 
SUNSPORTOWE FORUM OBOZOWE 

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian 
zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

NIE MA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WŁASNYCH KULEK PAINTBALL'OWYCH PODCZAS OBOZU.

CO ZABRAĆ NA OBÓZ: oprócz standardowego wyposażenia każdego uczestnika letniego wypoczynku :-): 

W CENIE IMPREZY:
CENA NIE OBEJMUJE TRANSPORTU.  ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW.

ubranie, którego Wam nie będzie szkoda ubłocić 
podczas wypraw, czyli podkoszulki, spodnie (co najmniej 2 pary), przynajmniej 2 pary butów (najlepiej trapery, mogą też być adidasy), ciepłe bluzy, kurtkę 
przeciwdeszczową. Przyda się też chusta na głowę, zwana bandaną.

program, jedno wejście na basen w ośrodku, zakwaterowanie, wyżywienie 4xdziennie, kadra, opieka medyczna, ubezpieczenie. 

AKCJA ADRENALINA
obóz paintball'owy z elementami szkoły przetrwania

(12-17 lat)

Dla tych, którzy marzą o byciu komandosem oraz dla tych, 
którym nie przeszkadza minimum snu i maksimum wysiłku :-). 
Maksymalna będzie też rywalizacja: zostaniecie podzieleni na 
oddziały specjalne, z których każdy będzie miał do wykonania 
określone zadanie: może patrol w lesie, może przeszukanie terenu i 
namierzenie nieprzyjaciela, a może odbicie zakładników z rąk 
porywaczy? Z pewnością możecie liczyć na strach, stres i adrenalinę :-) 
To będzie face to face z własnymi słabościami :-).

Zajęcia: 

Będziecie rywalizować podczas różnych zajęć z:
PAINTBALL – 

WYPRAWY -

TERENOZNAWSTWO – 

PIONIERKA – 

SZYFRY – 
MUSZTRA :-) I ZAPRAWY PORANNE –

MASKOWANIE –

SKRADANIE –

3, 4 bloki zajęciowe od 1,5 do 3 godzin każdy. Czasem może się 
zdarzyć blok non stop :-).

Każdy dzień będzie inny i każdy będzie wielką zagadką. Zadania, które 
wytyczą Wam instruktorzy będą wymagały współpracy, pomysłowości, 
zdecydowania i odwagi. Od tego jak zgrany będzie Wasz oddział zależeć 
będzie finał całej gry. 

celne oko, cierpliwość, siła, spryt i współpraca są nieodzowne 
aby osiągnąć sukces! Przygotujemy dla Was kilka fantastycznych, 
fabularnych gier paintball'owych – takich, które zostawią niezapomniane 
wrażenia :-).

 wielogodzinne wyprawy, zadania wyznaczone przez 
instruktorów będą wymagały współdziałania zespołu, integracji, 
wyznaczenia przywódcy i przetrwania często w trudnych warunkach.

odczytywanie i sporządzanie map, posługiwanie się 
kompasem, wyznaczanie azymutu, znaki patrolowe i szkice terenu to 
konieczny punkt programu każdego wielbiciela gór :-).

obowiązuje zasada „jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz” :-) 
Kawałek sznurka, wszelkie dary lasu i do dzieła! 

kody, znaki, czyli jak utajnić wiadomość.
zaczynamy od 10 pompek, a pod 

koniec obozu nie mamy problemu ze zrobieniem 100 pompek :-).
mówi się, że komandosi są niewidzialni. Oni po prostu nie 

chcą być widziani! Sztuka kamuflażu to podstawa każdego działania bez 
względu na miejsce i warunki. Maskowanie, typu kamuflażu metody 
ukrycia.

co z tego, że nas nie widać, gdy nas słychać! Umiejętność 
poruszania się w absolutnej ciszy urosło do rangi sztuki! 

 

 

 

2 31.07 -09.08.2012  11-17 LAT 1490,00  2 31.07 -09.08.2012  12-17 LAT 1490,00  

BUKOWINA 
TATRZAŃSKA

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin

tel. 94 311 58 25, tel. 795 128 108, tel. 608 877 840 
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