


MAZURY CUD NATURY!

Warmia i Mazury przyciągają pięknem i dziewiczymi terenami.

Nie bez powodu tereny te zakwalifikowały się do konkursu 7 Cudów 

Natury.

Urok tej ziemi podkreślają ciekawe obiekty związane z historią i legendą: 

zamki, kościoły, skanseny, muzea, pałace, bogaty i różnorodny świat roślin 

i zwierząt, parki krajobrazowe. Można też znaleźć litewski i ukraiński koloryt 

oraz ślady dawnego osadnictwa. 



„Usłyszałem 

i zapomniałem

Zobaczyłem 

i zapamiętałem

Zrobiłem 

i zrozumiałem”
Konfucjusz

MGR EWA IWANIAK – pedagog, polonistka: „Zielone 

szkoły są okazją do wykorzystania swojej wiedzy 

teoretycznej zdobytej podczas zajęć praktycznych. 

To spotkanie wiedzy z praktyką, dzięki której mło-

dzież uzyskuje namacalne dowody na poparcie teorii 

wyuczonych w szkolnych ławkach.”

MAŁGORZATA KIERSZNOWSKA – przewodnik po 

Warmii i Mazurach: „Zielona szkoła to doskonała for-

ma edukacji na wesoło, a przede wszystkim dobra 

zabawa i niezapomniane przeżycia.” 

Dla nas zielona szkoła to coś więcej niż nauka. To 

doświadczenie wiedzy przez zabawę, przełożenie 

teorii w praktykę, dlatego nasze propozycje zostały 

przygotowane przez specjalistów z Warmińsko-Ma-

zurskiego Studium Kształcenia Pozaszkolnego, którzy 

łączą zabawę z nauką, a właściwie naukę z zabawą.

Stworzyliśmy tę ofertę z myślą o dzieciach i młodzieży 

szkolnej, uwzględniając ich coraz szersze zaintere-

sowania, najnowsze trendy turystyki aktywnej oraz 

potrzeby psychorozwojowe.

ZAPRASZAMY 
DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ!

MGR JOLANTA SZEWCZYK – pedagog, nauczyciel 

dyplomowany, animator: „Zielona szkoła to czas 

spędzony na nauce, która przybiera formę zabawy. 

Dzięki tak atrakcyjnemu podaniu wiedzy staje się ona 

trwalsza w umysłach dzieci i młodzieży.”

MGR URSZULA KOROWICKA – pedagog, socjolog, 

specjalista ds. komunikacji „Zielona szkoła to eduka-

cja, w trakcie której poznaje się nie tylko przyrodę ale 

i siebie. Pokonuje się swoje słabości i uczy działać 

w grupie.”

ZIELONA SZKOŁA 
Z KLASĄ!!!



ZIELONA SZKOŁA 
Z KLASĄ DLA CIEBIE!

Celem zajęć organizowanych podczas trwania zielonych 

szkół jest wszechstronny rozwój ich uczestników.

ZAJĘCIA AKTYWNE  STR. 9

rozwiną Twoją koncentrację, koordynację ruchową, 

refleks, sprawność fizyczną.

ZAJĘCIA KSZTAŁCENIOWE  STR. 13

rozwiną umiejętność wykorzystania wiedzy teore-

tycznej w praktyce, dowiesz się nie tylko jak robi się 

papier czerpany, ale zrobisz go sam!

ZAJĘCIA TURYSTYCZNE  STR. 17

udoskonalą Twoje umiejętności z orientacji w terenie, 

poszerzą Twoją wiedzę na temat otaczających Cię 

miejsc, zarówno historycznych jak i przyrodniczych.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 

I INTERPERSONALNE  STR. 21

rozwiną umiejętności pracy w grupie, pozwolą zro-

zumieć samego siebie, umocnią przyjaźnie. Dzięki 

naszym zajęciom poznasz bliżej swoją klasę!

ZAJĘCIA CAŁODNIOWE  STR. 24

jest to swoiste kompendium wszystkich powyższych 

zajęć, w trakcie których będziesz musiał wykazać 

się wiedzą, aktywnością oraz umiejętnością pracy 

w zespole.

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE 

ZIELONYCH SZKÓŁ Z KLASĄ  STR. 24

nie chcesz sam ustalać programu swojego wyjazdu, 

wybierać z szeregu propozycji zajęć – skorzystaj 

z naszych przykładowych scenariuszy.

SPRAWDŹ CO PROPONUJEMY, 
JEŚLI JESTEŚ:

•  OSOBĄ W WIEKU 7 – 10 LAT, lubisz bawić się w coś 

lub w kogoś, chcesz być strażakiem, królewną, 

poszukiwaczem skarbów, oferty z tym znaczkiem 

skierowane są szczególnie do Ciebie. 

•  OSOBĄ W WIEKU 10 – 16 LAT, lubisz poznawać 

swoje otoczenie, chcesz pokonywać swoje słabości, 

rozwijać swoje zainteresowania, uwielbiasz aktyw-

ną zabawę, oferty z tym znaczkiem skierowane są 

szczególnie do Ciebie.

•  OSOBĄ W WIEKU 16 – 19 LAT, chcesz rozwijać 

swoje zainteresowania, zastanawiasz się nad swoją 

przyszłością, często myślisz o tym, kim jesteś i kim 

chciałbyś być, lubisz spędzać czas kreatywnie, 

uczestnicząc w aktywnych grach zespołowych, 

oferty z tym znaczkiem skierowane są szczególnie 

do Ciebie. 

NAUCZYCIELU!

Możesz wybrać te propozycje z naszej oferty, które 

najlepiej pasują do profi lu oraz zainteresowań 

uczniów z Twojej klasy. Sam skomponuj program 

pobytu z zajęć prezentowanych na stronach

od 8 do 22 lub skorzystaj z gotowych programów 

przedstawionych od strony 24.

RODZICU!
Zielona szkoła dla Twojego dziecka to okazja do prze-

łożenia wiedzy teoretycznej w praktykę, poznania 

przyrody, doświadczenia czegoś nowego, innego, 

ale również okazja do sprawdzenia się w trakcie 

krótkiego, samodzielnego wyjazdu. Być może po 

takim wyjeździe nie będziesz się już bał/bała wysłać 

swojej pociechy na obóz czy kolonię.



ZAPLANUJ SWOJĄ 

ZIELONĄ SZKOŁĘ 

Z KLASĄ!

TERMINY:
kwiecień – maj – czerwiec 

oraz wrzesień – październik, ilość dni dowolna

CENY: 

37 zł os./dzień z wyżywieniem 

(3 posiłki) – pokoje bez łazienek
(cena zawiera 7 % VAT)

42 zł os./dzień z wyżywieniem 

(3 posiłki) – pokoje z łazienkami
(cena zawiera 7 % VAT)

Uwaga: 
Pokoje mogą być ogrzewane na życzenie za dopłatą 3zł/os. na dobę.

NOCLEGI:
Proponujemy noclegi w dwóch ośrodkach 

wypoczynkowych:

•  Ośrodku Wypoczynkowym Kulka koło Szczytna 

położonym nad jeziorem Łęsk STR. 6

•  Ośrodku Wypoczynkowym Młynik koło Mrągowa 

położonym nad Jeziorem Gielądzkim STR. 7

JAK ZORGANIZOWAĆ 
ZIELONĄ SZKOŁĘ Z KLASĄ?

PIERWSZY KROK: 
WYBÓR ZAJĘĆ

Przygotowanie zielonej szkoły to nie tylko rezerwacja 

noclegów w ośrodku, ale też zaplanowanie czego 

chcemy się nauczyć i co chcemy w trakcie pobytu 

osiągnąć. Aby ułatwić organizację takiej szkoły i przy-

czynić się do jej urozmaicenia, przedstawiamy propo-

zycje tematów i form pracy na wyjeździe, w których 

realizacji służymy pomocą. 

Zajęcia umieszczone zostały zgodnie z przyjętym 

podziałem na:

• AKTYWNE

• KSZTAŁCENIOWE

• TURYSTYCZNE

• INTEGRACYJNE I INTERPERSONALNE

UWAGA! 
NA GOTOWE – przygotowaliśmy gotowe scenariusze 

zielonych szkół z klasą! STR. 24 – 35.

ZAMÓWIENIE SPECJALNE – powiedz, co chcecie 

robić, czym się interesujecie, a przygotujemy ofertę 

specjalnie dla Twojej klasy!

DRUGI KROK: 
KONSULTACJA Z TWOIM BIUREM PODRÓŻY

Doradzimy i pomożemy w dokładnym zaplanowa-

niu zielonej szkoły z klasą, wyborze ośrodka Kulka/

Młynik, rezerwacji terminu, kalkulacji kosztów.

TRZECI KROK: 
REALIZACJA ZIELONEJ SZKOŁY Z KLASĄ!

Tu pozostaje nam tylko życzyć Wam dobrej zabawy 

i udanej nauki! My zajmiemy się resztą.

W przypadku nie posiadania transportu 

oferujemy pomoc przy:

• WYNAJMIE AUTOKARU – transport całościowy, 

•  POŁĄCZENIU ANTENOWYM PKP do Olsztyna 

i z Olsztyna autokarem.

1. 2.

3.
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Odkryj 
Mazury 

cud 
natury!

ZIELONA SZKOŁA 
Z KLASĄ W KULCE!

KULKA
jest unikalnym w skali kraju, pięknie usytuowanym 

specjalistycznym ośrodkiem kolonijnym o po-

wierzchni 4 ha, położonym ok. 15 km od Szczytna 

nad brzegiem jeziora Łęsk, w okolicach Rezerwatu 

Przyrody Kulka. 

Ośrodek dysponuje plażą z pomostem nad jeziorem 

Łęsk o I klasie czystości, specjalnym torem quado-

wym, mostem linowym, strzelnicą, boiskami do piłki 

nożnej, koszykówki, siatkówki oraz placem zabaw 

dla dzieci.

Proponujemy zakwaterowanie w trzech partero-

wych budynkach mieszkalnych – pokoje:

5-osobowe z nowymi łazienkami lub przestronne 

5-6 osobowe pokoje z łazienkami na korytarzu. 

Pokoje wyposażone w tapczany, półki, szafy, stół, 

krzesła.

HIT SEZONU! 
NOWO OTWARTY Cool CLUB– super klimat, najnow-

sza muzyka, 100% dobrej zabawy, DJ, nowoczesny 

wystrój, oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonal-

ne nagłośnienie o mocy 5 tys. wat, 2 sale: taneczna 

i barowa na biforki i afterki z czerwonymi okrągły-

mi kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem 

i minisceną. 

Superbezpiecznie – Cool CLUB – dostępny tylko dla 

kolonistów i obozowiczów w Kulce.



ZIELONA SZKOŁA 
Z KLASĄ W MŁYNIKU!

MŁYNIK 
jest specjalistycznym ośrodkiem wypoczynkowym 

położonym nad Jeziorem Gielądzkim, pośród 

gęstych i rozległych lasów około 12 km od Mrągo-

wa. Stąd rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych 

szlaków wodnych w Europie – szlak rzeki Krutyni. 

Do dyspozycji, na terenie ośrodka o powierzchni 

2,2 ha jest: specjalny tor quadowy, most linowy, 

strzelnica, zadaszony amfi teatr, boisko do siatkówki 

i piłki nożnej, miejsce na ognisko, piaszczysta plaża 

z pomostem.

Specjalistyczny i nowoczesny ośrodek wypoczyn-

kowy posiada:

TU PRZEŻYJESZ SWOJĄ ZIELONĄ 
SZKOŁĘ Z KLASĄ! 
Przyroda to jeszcze nie wszystko! Tylko u nas prze-

jedziesz się oryginalnymi quadami Yamaha po spe-

cjalnie przygotowanym torze, a zajęcia warsztatowe 

ciekawie prowadzone na długo pozostaną w Twojej 

pamięci.

PENSJONAT
Nowo wybudowany pensjonat z klimatyzowaną 

stołówką, świetlicą i pokojami 3-6 osobowymi z ła-

zienkami. W niektórych pokojach piętrowe łóżka.

DOMKI LETNISKOWE
15 domków z pełnym węzłem sanitarnym: 

BRDA – 9-osobowe, piętrowe domki, na parterze 

posiadają pokój, łazienkę oraz taras, na piętrze dwa 

pokoje.

MIKOŁAJKI – 7-osobowe, parterowe domki z dwoma 

pokojami oraz łazienką.

PILAWA – domki bliźniacze 4 i 5-osobowe 

z łazienkami.
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Zaplanuj swoją 

zieloną szkołę 
z klasą!



1. SEGWAY:
• bijący rekordy popularności w Ameryce, dwuśla-

dowy pojazd elektryczny, który sam utrzyma Cię 

w stanie równowagi

• sprawdź jak to działa podczas przejażdżki i stań 

oko w oko z najnowszą technologią

cena – 25 zł/osoba

2. QUADY:
• tylko u nas przejedziesz się oryginalnymi quadami 

Yamaha

• przeprawa po specjalnie przygotowanym torze

• zabawa dla osób lubiących wyzwania, oczywiście 

wszystko pod okiem instruktora

cena – 20 zł/osoba

3. BUGG (RUROWIEC) – HIT SEZONU! 
• pokierujesz buggiem (rurowcem) – super pojazdem 

zawsze gwarantującym dreszczyk emocji,

• pod okiem instruktora poczujesz prawdziwy za-

strzyk adrenaliny, pokonasz tor sprawnościowy.

cena – 25 zł/osoba

4. ZAJĘCIA STRZELECKIE:
• nauczysz się strzelać z broni pneumatycznej

• na specjalnie przygotowanej strzelnicy sprawdzisz 

swoje celne oko

• zdobędziesz miano najlepszego strzelca podczas 

minizawodów

cena – 20 zł/osoba

5. WARSZTATY ŁUCZNICZE:
• nauczysz się strzelać z procy, łuku tradycyjnego 

i sportowego

• sprawdzisz swoją koncentrację i celność

• weźmiesz udział w minizawodach łuczniczych, zo-

staniesz Robin Hoodem – najlepszym łucznikiem

cena – 20 zł/osoba

6. ZAJĘCIA LINOWE:
• poznasz, a także nauczysz się jak stosować podsta-

wowe węzły alpinistyczne

• pokonasz swoje słabości – przejdziesz po moście 

linowym i wejdziesz na wieżę ze skrzynek

• zajęcia odbywają się pod opieką instruktora i ze 

sprzętem asekuracyjnym

cena – 20 zł/osoba

7. PAKIET SUPERAKTYWNY:
• quady – jazda sprawnościowa czterokołowcami po 

specjalnie przygotowanym torze

• zorbing – przemieszczanie się wewnątrz kuli 

sferycznej

• segway – przejażdżka elektrycznym pojazdem 

bijącym rekordy popularności w Ameryce

cena – 50 zł/osoba

8. PAINTBALL:
• sprawdzisz swoją szybkość myślenia i determinację 

podczas fabularyzowanej gry taktycznej z użyciem 

broni barwiącej

• uczestnikom zapewniamy strój i maskę ochronną

cena – 49 zł/osoba/100 kulek

9. ZORBA: 
• zabawa, która dostarczy ekstremalnych doznań...

• pokonasz swoją granicę strachu, przemieszczając 

się wewnątrz kuli sferycznej

cena – 20 zł/osoba

10. SURVIVAL – SZKOŁA PRZETRWANIA:
• zdobędziesz wiedzę o zasadach orientacji w terenie, 

posługiwania się kompasem i nie tylko

• poznasz trudną sztukę kamufl ażu i wzniecania 

ognia bez zapałek

• przekonasz się, że survival to doświadczenie, 

niezapomniana przygoda, przetrwanie a przede 

wszystkim doskonała zabawa

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 350 zł/grupa– max. 30 osób

11. ZAJĘCIA KONNE: 
• zwiedzisz prawdziwe gospodarstwo agroturystyczne

• przejedziesz się konno: na lonży dla początkujących, 

cross dla zaawansowanych (konie huculskie)

• weźmiesz udział w ognisku z pieczeniem kiełbasek, 

gorącą herbatą i chlebem ze smalcem

czas trwania zajęć 3,5h,

cena 30 zł/osoba
Uwaga! Zajęcia tylko w OW Kulka.

ZAJĘCIA AKTYWNE:
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12. SPŁYWY KAJAKOWE:
• spływ jednym z odcinków rzeki Krutyni – najpięk-

niejszego szlaku kajakowego

• zapewniamy transport, kajaki, kapoki, suchy pro-

wiant i opiekę ratownika

czas trwania spływu 3–4h, 

cena – 35 zł/osoba – OW Młynik

cena – 45 zł/osoba – OW Kulka

13. WARSZTAT MAJSTERKOWICZA:
• weź udział w programie „Wysypisko”; z pozornie 

zbędnych rzeczy, wspólnie z przyjaciółmi zbudujesz 

niekonwencjonalny pojazd

• sprawdzisz się jako konstruktor

• przetestujesz swój pojazd pod względem szybkości 

i wytrzymałości

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 600 zł/grupa – max. 30 osób

Uwaga! 
Zapewniamy materiały i narzędzia do budowy pojazdu 
oraz opiekę instruktora.

14. WIELKA DEMOLKA:
• nauczysz się prostych prac murarskich

• podzieleni zostaniecie na dwa zespoły – każda 

z drużyn musi wybudować jak największy oraz 

najmocniejszy mur

• następnie spróbujesz zniszczyć mur przeciwników, 

zwycięża drużyna, której mur okaże się trwalszy...

czas trwania zajęć 2,5h, (cz. I – 1,5h i cz. II – 1h)

cena – 600 zł/grupa – max.30 osób

15. WARSZTATY RYCERSKIE:
• przeniesiesz się w czasie i spotkasz z rycerzem, 

odkrywając jego średniowieczną pasję

• poznasz sposoby wyrobu oraz rodzaje broni, jaką 

władali średniowieczni rycerze

• wybijesz swoją własną średniowieczną monetę!

• weźmiesz udział w fabularyzowanej grze „Bieg 

rycerski”

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 500 zł/grupa – max. 30 osób

16. GRAFFITI – SZTUKA ULICY… :
• nauczysz się malowania graffi  ti

• wspólnie z przyjaciółmi stworzycie klasowe logo

• zabierzesz głos w dyskusji pod hasłem „Graffi  ti – 

sztuka czy przejaw wandalizmu?”

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 550 zł/grupa – max. 30 osób

17. GRY TERENOWE:
• fabularyzowane gry terenowe z użyciem map 

i busoli lub bez użycia sprzętu

czas trwania zajęć 

w zależności od fabuły 1,5 – 3h, 

cena 300 zł

Uwaga! 
Gry terenowe fabularyzowane przygotowujemy na zamówienie.



Przykładowe 
scenariusze 

gier 
terenowych

GRA 
„POSZUKIWACZE SKARBÓW” :
• przy pomocy mapy i wykrywacza metalu odnaj-

dziesz zaginiony skarb Indiany Jonesa

• gra będzie wymagała od Ciebie myślenia strate-

gicznego, umiejętności współpracy z grupą

• odpowiedni kamuflaż będzie atutem Twojej 

grupy

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 250 zł/grupa – max. 30 osób

NOCNA GRA TERENOWA 
„ŚWIETLIK” :
• przez mroczny las do celu poprowadzą Cię świetliki

• pokonasz nocną trasę, wykonując zagadkowe 

zadania

• wyprawa z niespodzianką i dreszczykiem emocji…

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 250 zł/grupa – max. 30 osób

GRA EDUKACYJNA 
„URODZINY KUBUSIA PUCHATKA” :
• dzięki fabule przeniesiesz się do Stumilowego Lasu, 

gdzie wspólnie z przyjaciółmi Kubusia Puchatka 

weźmiesz udział w urodzinowej zabawie

• dzięki wskazówkom leśnych przyjaciół wykonasz 

misję i odnajdziesz zaginiony miodek dla Kubusia 

Puchatka

• podczas trwania zabawy sprawdzisz swoją znajo-

mość postaci ze Stumilowego Lasu

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 300 zł/grupa – max. 30 osób
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Zaplanuj swoją 

zieloną szkołę 
z klasą!



1.  POZNAĆ I ZROZUMIEĆ 
PRZYRODĘ:

• poznasz mieszkańców lasu, nauczysz się rozpozna-

wać podstawowe gatunki roślin i zwierząt

• spotkasz się z leśniczym – poznasz jego pracę i pasje

• odkryjesz tajniki lasu i jego mieszkańców

• zapoznasz się ze sposobami ochrony przyrody

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 220 zł/grupa – max. 30 osób

2.  POGROMCY MITÓW:
• spotkasz się z pasjonatem w dziedzinie nauki 

i techniki 

• metodą doświadczalną obalisz lub potwierdzisz cie-

kawe mity, np. czy chleb zawsze spada masłem w dół 

i przez jak długą słomkę możesz wypić napój

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 450 zł/grupa – max. 30 osób

3. JAK RYBA W WODZIE… :
• zapoznasz się z ekosystemem jeziora Łęsk lub 

Jeziora Gielądzkiego, produkcją ryb jeziornych 
(odżywianie się, długość życia i tempo wzrostu, 
rozród, odłowy ryb i ich wpływ na populację)

• dowiesz się, jak wygląda organizacja gospodarstwa 

rybackiego

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 300 zł/grupa – max. 30 osób

4.  GDZIE JESTEŚMY? 
– POZNANIE OKOLICY:

• zwiad terenowy po okolicy
• nauka posługiwania się mapą i kompasem
• wyznaczanie kierunków świata – jak to robiono 

kiedyś i dziś
• bieg na orientację z wykorzystaniem nowych 

umiejętności

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 250 zł/grupa – max. 30 osób

5. ZAJĘCIA ŁĄCZNOŚCIOWE:
• powrócisz do czasów, kiedy o telefonach komór-

kowych nikt nie słyszał
• alfabet Morse’a, telefon polowy to będzie dla Ciebie 

wyzwanie
• podczas gry terenowej sprawdzisz się jako 

łącznościowiec

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 250 zł/grupa – max. 30 osób

6.  WARSZTAT 
MAKROFOTOGRAFICZNY 
– JAK FOTOGRAFOWAĆ PRZYRODĘ?:

• prezentacja sprzętu do makrofotografi i oraz jego 

parametrów

• dowiesz się, czym jest makrofotografi a, jakie obo-

wiązują w tej technice zasady: kompozycja obrazu, 

głębia, ostrość, oświetlenie

• weźmiesz udział w ćwiczeniach praktycznych 

z makrofotografi i roślin

• wasze najlepsze zdjęcie wybrane przez fotografa 

otrzymacie po zajęciach

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 500 zł/grupa – max. 20 osób

Uwaga! Własny aparat fotografi czny mile widziany.

7.  WARSZTATY 
PIERWSZEJ POMOCY:

• poznasz podstawowe zasady udzielania pierwszej 

pomocy

• dowiesz się, jak prawidłowo ocenić stan poszko-

dowanych i wezwać pomoc

• nauczysz się udzielać pierwszej pomocy w sytu-

acjach zagrożenia życia

• weźmiesz udział w ćwiczeniach sprawdzających 

zdobytą wiedzę

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 250 zł/grupa – max. 30 osób

Uwaga! Każdy z Nas powinien przejść podstawowe szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, często sekundy decydują o życiu 
człowieka.

ZAJĘCIA 
KSZTAŁCENIOWE
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8. FIZYKA I CHEMIA NA WESOŁO:
• przeprowadzisz niezwykłe doświadczenia fi zyczne/ 

chemiczne

• przekonasz się m.in., że woda jest sucha lub że 

zimna może wrzeć

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 350 zł/grupa – max. 30 osób

9.  WIECZÓR FOLKLORYSTYCZNY:
• zapoznasz się z folklorem i zwyczajami Warmiaków 

i Mazurów

• wysłuchasz legend i podań ludowych

• poznasz warmińską mowę

• wieczór zakończy się regionalnym poczęstunkiem

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 600 zł/grupa – max. 30 osób

10.  OKO W OKO Z … 
NIEZWYKŁYM CZŁOWIEKIEM:

• poznasz prace lub pasje naszego gościa

• obejrzysz jego dorobek artystyczny bądź poznasz 

specyfi kę jego pracy

• w zależności od terminu spotkanie z: nurkiem, 

poetą, malarzem, globtroterem, dziennikarzem, 

archeologiem, ratownikiem medycznym

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 300 zł/grupa – max. 30 osób

11. GŁODNEMU CHLEB NA MYŚLI:
• poznasz tajniki historycznego wypieku chleba

• sam skomponujesz składniki i dodatki do własnego 

wypieku (przepisu)

• posmakujesz swoich wypieków i wypieków swoich 

kolegów

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 350 zł/grupa – max. 30 osób

Uwaga! Zajęcia tylko w OW Młynik.

12.  ZAJĘCIA NA SŁODKO, CZYLI 
ROBIMY WATĘ CUKROWĄ:

• dowiesz się, w jaki sposób powstaje wata cukrowa

• specjalista nauczy Cię robić puszyste słodkości

• zjesz zrobioną przez siebie watę cukrową

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 350 zł/grupa – max. 30 osób

13. WARSZTAT RZEŹBIARSKI:
• dowiesz się, na czym polega praca rzeźbiarza i skąd 

czerpie inspiracje

• dokonasz analizy rzeźby w terenie

• poznasz materiały rzeźbiarskie, z których powstają 

niezwykłe dzieła

• sprawdzisz się jako rzeźbiarz, a stworzona przez 

Ciebie rzeźba będzie wspaniałą pamiątką!

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 500 zł/grupa – max. 30 osób

14. WARSZTATY Z LEPIENIA Z GLINY:
• poznasz tajniki lepienia z gliny i zobaczysz na wła-

sne oczy, jak ze zwykłego kawałka gliny powstają 
wspaniałe rzeczy

• poznasz specyfi kę zawodu garncarza
• zabierzesz ze sobą nowe umiejętności i ręcznie 

wykonane pamiątki

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 500 zł/grupa – max. 30 osób

15. ZACZAROWANY OŁÓWEK:
• spotkasz się w plenerze z plastykiem
• dowiesz się, jak organizować plany w obrazie, per-

spektywę (przestrzenną, malarską, powietrzną)
• poznasz zależność między kolorem a nastrojem 

pejzażu
• weźmiesz udział w plenerze malarskim, podczas 

którego wykonasz rysunek lub szkic

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 400 zł/grupa – max. 30 osób

Uwaga! Każdy uczestnik otrzyma szkicownik oraz kredki pastelowe 
i ołówki do dyspozycji. 

16.  WARSZTATY 
MALOWANIA NA SZKLE:

• zajęcia praktyczne z plastykiem
• poznasz niezwykle prostą technikę zdobniczą, jaką 

jest malowanie na szkle
• pod kierunkiem specjalisty stworzysz swój pierwszy 

witraż

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 450 zł/grupa – max. 30 osób



17. TWORZENIE BIŻUTERII:
• zajęcia praktyczne pod okiem instruktora

• stworzysz własnoręcznie biżuterię z kolorowych 

kryształków i koralików

• Uwaga Panowie! Pamiętajcie, że prezenty wyko-

nane własnoręcznie są najcenniejsze...

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 350 zł/grupa – max. 30 osób

18. WIKLINIARSTWO:
• poznasz proces produkcji wyrobów wiklino-

wych – od przygotowania surowca do gotowych 

wyrobów

• poznasz podstawowe techniki plecenia z wikliny

• spróbujesz swoich sił i wypleciesz swój koszyczek 

lub wianek z tzw. wikliny papierowej

• stworzysz własne dzieło, które będzie wspaniałą 

pamiątką

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 450 zł/grupa – max. 30 osób

19.  WARSZTATY 
DETEKTYWISTYCZNE:

• dowiesz się, jakie są ślady kryminalistyczne i jaka 

jest ich klasyfi kacja

• nauczysz się wyciągać wnioski na podstawie śladów 

kryminalistycznych

• poznasz metody ujawniania i zabezpieczania 

śladów

• dowiesz się, jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia

• nauczysz się robić wywiad środowiskowy

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 450 zł/grupa – max. 30 osób

20. WARSZTAT KUCHARSKI:
• zobaczysz, jak w warunkach polowych ugotować 

pożywienie

• powróćmy do pierwotnych sposobów przygoto-

wania jedzenia – kiedyś był tylko ogień…

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 600 zł/grupa – max. 30 osób

21.  TATUAŻE Z HENNY:
• poznasz sztukę robienia zmywalnego tatuażu 

z henny
• dowiesz się, jakie są tradycje związane ze zdobie-

niem ciała henną w Indiach
• własnoręcznie wykonasz tatuaż z henny, który 

utrzymuje się na skórze przez ok. 2 tygodnie

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 400 zł/grupa – max. 30 osób
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2. WYCIECZKA DO GIERŁOŻY 
– Gierłoż – była wojenna kwatera główna Adolfa 

Hitlera „Wilczy Szaniec”, Kętrzyn – zamek krzyżacki 
oraz kościół św. Jerzego, przykład średniowiecznej 
budowli sakralno – obronnej, Święta Lipka – Sank-
tuarium Maryjne należące do najcenniejszych 
obiektów architektury barokowej w płn. – wsch. 
Polsce

cena – 69 zł/os. przy grupie min. 30 os.

3. WYCIECZKA DO SZCZYTNA 
– ruiny gotyckiego zamku krzyżackiego, Muzeum 

Regionalne, Chata Mazurska

cena – 49 zł/os. przy grupie min. 30 os.

4.  WYCIECZKA DO NIDZICY 
I ŹRÓDEŁ ŁYNY 

– zamek krzyżacki z XIV w., ratusz, stare miasto z frag-

mentami murów obronnych oraz młyn z czasów 

gotyckich, wyprawa do rezerwatu źródeł rzeki Łyny 

malowniczego jak doliny górskich potoków

cena – 59 zł/os. przy grupie min. 30 os.

5. WYCIECZKA DO MIKOŁAJEK 
– wejście na „Tropikanę” – wodny park rozrywki 

w hotelu Gołębiewski, port jachtowy w Mikołajkach 

i Wioska Żeglarska, Kadzidłowo – spacer po Parku 

Dzikich Zwierząt

cena – 49 zł/os. przy grupie min. 30 os. 

+15 zł lub 30 zł – wejście na Tropikanę

6.  WYCIECZKA DO MRĄGOWA 
I GIŻYCKA

– polska stolica country, Western City Mrongoville, 

Giżycko – Twierdza Boyen, zamek krzyżacki Lizen, 

unikalny most obrotowy, Żeglarski Port Giżycko 

(istnieje możliwość zorganizowania rejsu statkiem 

po jeziorze Niegocin 30 zł/os.)

cena – 59 zł/ os. przy grupie min. 30 os.

7.  WYCIECZKA DO OLSZTYNKA 
I GRUNWALDU 

– Olsztynek – Muzeum Budownictwa Ludowego, 

Grunwald – spacer po polach bitwy i Muzeum 

Bitwy Grunwaldzkiej

cena – 59 zł/os. przy grupie min. 30 os.

8.  WYCIECZKA DO OLSZTYNKA 
I GRYŹLIN

– Olsztynek – Muzeum Budownictwa Ludowego 
– Gryźliny – lotnisko – zajęcia przeprowadzone 
będą przez doświadczonego pilota – instruktora 
lotnictwa. W programie lot pokazowy, dla chętnych 

możliwy odpłatny przelot samolotem

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

9. WYCIECZKA DO WILNA
– stare miasto, Ostra Brama, ratusz, katedra z grobami 

królewskimi, dziedziniec Uniwersytetu Wileńskiego, 

wzgórza Gedymina, cmentarz na Rossie

cena – 159 zł przy grupie min. 40 os.

 ZAJĘCIA 
TURYSTYCZNE

Wycieczki 
autokarowe

1. WYCIECZKA DO OLSZTYNA 
– stare miasto i ratusz, katedra św. Jakuba, Wysoka 

Brama, zamek – Muzeum Warmii i Mazur, Planeta-

rium Lotów Kosmicznych

cena – 59 zł/os. przy grupie min. 30 os.
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Piesze 
wycieczki
1.  PIESZA WYCIECZKA – SPOTKANIE 

Z MAZURSKĄ NATURĄ OKOLIC 
OŚRODKA MŁYNIK

Trasa biegnie równolegle do części wodnego szla-

ku Krutyni – uznanego za jeden z najpiękniejszych 

szlaków nizinnych Europy. W trakcie spotkania z le-

śniczym będziesz miał okazję poznać faunę i florę 

okolic Jeziora Gielądzkiego. Nauczysz się wnikliwie 

obserwować, nazywać oraz analizować zjawiska 

przyrodnicze. 

Długość trasy – ok. 5 km / ok. 2 h,

cena – 220 zł/grupa – max. 30 os.

2.  PIESZA WYCIECZKA EKOLOGICZNA 
– ŚCIEŻKĄ DYDAKTYCZNĄ 
W SORKWITACH

Pokonywanie trasy pozwoli Ci cieszyć się maje-

statem przyrody oraz pozwoli odkryć jej niektóre 

tajemnice.

Ścieżka zlokalizowana jest na półwyspie Jeziora Lam-

packiego będącego początkiem Szlaku Krutyńskiego, 

na którym znajdują się elementy archeologiczne. 

Podczas wędrówki będziesz spacerował alejką jesio-

nową oraz kompleksem starych drzew w wieku do 

250 lat. Zaobserwujesz ekspozycję budek lęgowych 

dla ptaków, dzienne schrony dla nietoperzy, skarpę 

z kamieni, na której w połowie XIX wieku założono 

winnice oraz unikalny pomnik przyrody. W końco-

wym etapie wędrówki będziesz podziwiać panoramę 

rozciągającą się ze ścieżki na Jezioro Lampackie. 

Uwaga! 
Do ścieżki trzeba dojechać autokarem – początek trasy znajduje się 
ok. 4 km od Ośrodka Młynik. Cena nie obejmuje dojazdu.

Długość trasy – ok. 4 km / ok. 1,5 h, 

cena – 220 zł/grupa – max. 30 os.

3.  PIESZA WĘDRÓWKA
 – REZERWAT PRZYRODY 
KULKA

Jeśli lubisz wraz z przyjaciółmi odkrywać nowe, 

nieprzetarte szlaki, to musisz spróbować swych sił 

w spotkaniu z dziką przyrodą... Będziesz miał oka-

zję cieszyć się widokiem fauny i flory należących 

do flory pontyjskiej oraz gatunków chronionych. 

Przewodnik bezpiecznie przeprowadzi Was przez 

podmokłe i dzikie tereny oraz udzieli cennych rad 

o tym, co zrobić, aby się nie zgubić w lesie, nauczy 

Was korzystać z mapy i kompasu oraz pokaże uroki 

wędrówek po mazurskich bezdrożach. 

Długość trasy – ok. 9 km / ok. 2,5 h,

cena – 220 zł/grupa – max. 30 os.
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6.  WARSZTATY Z WYSTĄPIEŃ 
PUBLICZNYCH:

• jeśli czujesz jak zimny pot oblewa Twoje ciało a głos 

zaczyna drżeć, te zajęcia są dla Ciebie

• poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem, efek-

tywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• weźmiesz udział w ćwiczeniach wybranych umie-

jętności, niezbędnych w czasie prezentacji.

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 300 zł/grupa – max. 30 osób

Uwaga! Na życzenie zajęcia mogą być prowadzone pod kątem 
prezentacji maturalnych.

7. ZAJĘCIA INTERPERSONALNE:
• nauka budowania własnego wizerunku

• poznasz jakie są Twoje mocne strony i jak je efek-

tywnie wykorzystywać

• wypracujesz umiejętność pracy w zespole 

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 250 zł/grupa – max. 30 osób

8. JA I MOJA KLASA:
• zintegrujesz się ze swoją klasą oraz poznasz bliżej 

kolegów i koleżanki ze szkolnej ławki

• poznasz typy charakterów, dowiesz się jaki posia-

dasz oraz jakie typy charakteru dominują w Twojej 

klasie

• dowiesz się, co to jest grupa oraz jak rozwiązywać 

problemy w niej powstałe

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 300 zł/grupa – max. 30 osób

ZAJĘCIA 
INTEGRACYJNE 

I  INTERPERSONALNE

1. ZABAWA Z CHUSTĄ KLANZY:
• chusta KLANZY jest niezastąpioną pomocą 

dydaktyczną 

• zabawy integrujące ułatwiają poznawanie kolegów 

i koleżanek z klasy oraz wzajemne zdobywanie 

informacji o sobie

• zapewniamy dobrą zabawę oraz animatora prowa-

dzącego zajęcia

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 250 zł/grupa – max. 30 osób

2.  KARAOKE, CZYLI CZASAMI 
CZŁOWIEK MUSI… :

• rozśpiewany wieczór z animatorem

• konkurs karaoke, przy najróżniejszych przebojach 

z całego świata

• zapewniamy nagłośnienie, program karaoke, rzutnik

• tu nie liczy się talent lecz dobra zabawa

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 250 zł/grupa – max. 30 osób

3. MATA TANECZNA:
• szalona zabawa dla Ciebie i Twoich przyjaciół
• sprawdź swój refl eks, naśladując znaki wyświetlane 

na ekranie 
• im lepiej tańczysz, tym lepsze wyniki osiągasz
• stocz bitwę taneczną ze znajomymi – pokaż, kto 

jest królem parkietu

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 300 zł/grupa – max. 30 osób

4.  DYSKOTEKI W NOWO OTWARTYM 
COOL CLUB:

• super klimat: najnowsza muzyka – Techno, Dance, 
House , Pop, R&B, HH

• 100% dobrej zabawy: DJ, nowoczesny wystrój, 
oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne 
nagłośnienie o mocy 5 tys. wat 

• 2 sale: taneczna i barowa na biforki i afterki z czer-
wonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, 

kolonijnym barem i minisceną. 

czas trwania zajęć 3h, 

cena – 10 zł/osoba (w tym napój gratis)

Uwaga! Zajęcia realizowane tylko w OW Kulka 

5. DYSKOTEKA „MŁYNIK PARTY”:
• dyskoteki organizowane w młynikowym barze lub 

Amfi teatrze

• zabawa ze znajomymi przy muzyce z całego świata 

(możliwe dyskoteki tematyczne)

• zapewniamy sprzęt oraz DJ-a

czas trwania zajęć 4,5h, 

cena – 300 zł/grupa

20/21



9. „ SZTUKA ŻYCIA” CZYLI 
SAVOIR VIVRE NA CO DZIEŃ:

• poznasz sztukę życia – podstawowe zasady zacho-

wania się na co dzień i w wyjątkowych sytuacjach 

• protokół dyplomatyczny – język gestów co nam 

wypada robić, a co nie 

• odpowiedni wygląd i prezencja świadczą o Tobie 

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 250 zł/grupa – max. 30 osób

10. „ BYĆ ALBO NIE BYĆ…” 
Z TEATREM NA TY:

• poznasz sposoby wyrażania emocji gestami 

i słowami

• poznasz sposoby emisji i artykulacji głosu

• wcielisz się w rolę prawdziwego bohatera

• zdobędziesz podstawowe umiejętności aktorskie

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 300 zł/grupa – max. 30 osób

11.  FIRE SHOW Z OGNISKIEM:
• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to od-

powiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne 
gry i zabawy integracyjne 

• zobaczysz akrobatyczny pokaz przy użyciu ognia: 
spotkanie człowieka z ogniem na granicy bezpie-
czeństwa, oczywiście wszystko oglądane z odpo-
wiedniej odległości

• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ket-

chup i napoje

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 700 zł/grupa – max. 30 osób

12. OGNISKO Z KIEŁBASKAMI:
• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to od-

powiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne 
gry i zabawy integracyjne

• zapewniamy ułożony stos ogniskowy, pomoc przy 
rozpalaniu ogniska, kiełbasę, pieczywo, musztardę, 

ketchup i napoje

cena – 7 zł/od osoby

13.  OGNISKO MUZYCZNE: 
• ognisko prowadzone przez animatora lub instruk-

tora śpiewu 

• śpiew w gronie przyjaciół z instruktorem przy dźwię-

kach gitary to niezapomniany wieczór i przygoda

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 250 zł/grupa – max. 30 osób

Uwaga! Jest to opcja dodatkowa do ogniska z kiełbaskami.

14.  PAKIET SUPERINTEGRACYJNY:
• zestaw zabaw i gier integracyjnych, które budują 

wzajemne zaufanie pomiędzy uczestnikami

• wspólne rozwiązywanie zadań i pokonywanie 

przeszkód to przygoda i dobra zabawa

• dla Twojej grupy przygotowaliśmy zestaw zadań 

logicznych oraz sprawnościowych

czas trwania zajęć 1,5h, 

cena – 300 zł/grupa – max. 30 osób



Bale

1.  NIECH ŻYJE BAL… :
• fabularyzowany bal z DJ – em i animatorem 

• unikalny scenariusz imprezy przeniesie Was w ba-

śniowy świat bajek czy na hawajską wyspę

• weźmiesz udział w konkursach w czasie trwania 

uroczystego balu

• zabawa odbędzie się przy suto zastawionym stole

czas trwania 4,5h, cena – 55 zł/od osoby

Uwaga! Fabuła balu do ustalenia wcześniej z organizatorem.

2. ŚREDNIOWIECZNA BIESIADA:
• uczestnicy imprezy przeniosą się w czasy 

średniowiecza

• poznasz tradycyjne tańce tamtego okresu

• weźmiesz udział w wyborze najpiękniejszej Biało-

głowej i Rycerza balu

• zabawa będzie trwała zarówno przy dźwiękach 

muzyki dawnej, jak i współczesnych brzmieniach

czas trwania 4,5-6h, cena – 55 zł/od osoby

3.  BALE GIMNAZJALNE/
POŁOWINKOWE:

• to Twój pierwszy wielki bal? A może półmetek już 
za Tobą?

• odetchnij przed dalszą drogą w towarzystwie 
przyjaciół 

• weźmiesz udział w zabawach i konkursach 
• istnieje możliwość zorganizowania balu w wybranej 

fabule
• zapewniamy wyżywienie w trakcie balu oraz DJ-a 

• możliwość wykupienia noclegu + rano śniadanie 

czas trwania 6-7,5h, cena – 95 zł/od osoby 

( z zakwaterowaniem i śniadaniem – 110zł/od osoby)

Uwaga! Fabuła balu do ustalenia wcześniej z organizatorem.

4.  „JUŻ ZA ROK MATURA...” 
– BALE STUDNIÓWKOWE

• „Poloneza czas zacząć...” – zacznij go z nami na 
megastudniówce!

• tej nocy nie pomyślisz o maturze – weźmiesz udział 
w zabawach i konkursach 

• zapewniamy wyżywienie w trakcie balu oraz DJ-a 

• możliwość wykupienia noclegu + rano śniadanie 

czas trwania 6-7,5h, cena – 95 zł/od osoby 

( z zakwaterowaniem i śniadaniem – 110zł/od osoby)

PONADTO OFERUJEMY ORGANIZACJĘ POŁOWINEK, 

STUDNIÓWEK ORAZ BALÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH
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PRZEDPOŁUDNIE

WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE:

• dowiesz się, jakie są ślady kryminalistyczne i jaka 

jest ich klasyfi kacja

• nauczysz się wyciągać wnioski na podstawie śladów 

kryminalistycznych

• poznasz metody ujawniania i zabezpieczania 

śladów

• dowiesz się, jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia

• nauczysz się robić wywiad środowiskowy

SEGWAY:

• bijący rekordy popularności w Ameryce, dwuśla-

dowy pojazd elektryczny, który sam utrzyma Cię 

w stanie równowagi

• sprawdź jak to działa podczas przejażdżki i stań 

oko w oko z najnowszą technologią

OKO W OKO Z NIEZWYKŁYM CZŁOWIEKIEM 
– SPOTKANIE Z POLICJANTEM:

• poznasz specyfi kę pracy policjanta

• dowiesz się, jak wygląda jego dzień pracy

POPOŁUDNIE

ZAJĘCIA STRZELECKIE:

• nauczysz się strzelać z broni pneumatycznej

• na specjalnie przygotowanej strzelnicy sprawdzisz 

swoje celne oko

PROPOZYCJA POBYTU 
1 – DNIOWEGO 

„DETEKTYWI”

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w zajęciach cało-

dniowych, które pomogą zrozumieć i poznać pracę 

detektywów i policji. Zobaczysz również miejsce 

prawdopodobnie tajnej bazy CIA…

ZAJĘCIA 
CAŁODNIOWE

• zdobędziesz miano najlepszego strzelca podczas 
minizawodów

WARSZTATY ŁUCZNICZE:
• nauczysz się strzelać z procy, łuku tradycyjnego 

i sportowego
• sprawdzisz swoją koncentrację i celność
• weźmiesz udział w minizawodach łuczniczych, zo-

staniesz Robin Hoodem – najlepszym łucznikiem

WIECZÓR

SPRAWNOŚCIOWY TOR PRZESZKÓD:
• sprawdzisz czy przeszedłbyś policyjny tor 

sprawnościowy

NOCNA GRA TERENOWA „ŚWIETLIKI”:
• w poszukiwaniu tajnej bazy CIA… w Starych Kiej-

kutach – przez mroczny las do celu poprowadzą 
Cię świetliki

• pokonasz nocną trasę, wykonując zagadkowe 
zadania

• wyprawa z niespodzianką i dreszczykiem 
emocji… 

cena – 80 zł od osoby/przy grupie-min. 30 osób

Cena zawiera: obiad, zajęcia programowe, ubezpie-

czenie NNW, całodniową opiekę animatora.

Cena nie zawiera: transportu.

Przykładowe 
scenariusze 

zielonych 
szkół z klasą!



• odkryjesz tajniki lasu i jego mieszkańców
• zapoznasz się ze sposobami ochrony przyrody

POPOŁUDUNIE

ZAJĘCIA NA SŁODKO, CZYLI ROBIMY 
WATĘ CUKROWĄ:
• dowiesz się, w jaki sposób powstaje wata 

cukrowa
• specjalista nauczy Cię robić puszyste słodkości
• zjesz zrobioną przez siebie watę cukrową

ZABAWA Z CHUSTĄ KLANZY:
• chusta KLANZY jest niezastąpioną pomocą 

dydaktyczną
• zabawy integrujące ułatwiają poznawanie kolegów 

i koleżanek z klasy oraz wzajemne zdobywanie 
informacji o sobie

• zapewniamy dobrą zabawę oraz animatora prowa-
dzącego zajęcia

PROPOZYCJA POBYTU 
1 – DNIOWEGO 

„W KRAINIE BAJKOLANDII” 

Zapraszamy Cię do Krainy Baśni, gdzie wspólnie 

z mieszkańcami Stumilowego Lasu przeżyjesz swoją 

bajkową przygodę, poznając tajniki przyrody, tworząc 

watę cukrową i bawiąc się z przyjaciółmi.

PRZEDPOŁUDNIE

GRA EDUKACYJNA
„URODZINY KUBUSIA PUCHATKA”:
• dzięki fabule przeniesiesz się do Stumilowego Lasu, 

gdzie wspólnie z przyjaciółmi Kubusia Puchatka 
weźmiesz udział w urodzinowej zabawie

• dzięki wskazówkom leśnych przyjaciół wykonasz 
misję i odnajdziesz zaginiony miodek dla Kubusia 
Puchatka

• podczas trwania zabawy sprawdzisz swoją znajo-
mość postaci ze Stumilowego Lasu

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ PRZYRODĘ:
• poznasz mieszkańców lasu, nauczysz się rozpozna-

wać podstawowe gatunki roślin i zwierząt
• spotkasz się z leśniczym – poznasz jego pracę 

i pasje

WIECZÓR

OGNISKO Z KIEŁBASKAMI:

• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to od-

powiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne 

gry i zabawy integracyjne

• zapewniamy ułożony stos ogniskowy, pomoc przy 

rozpalaniu ogniska, kiełbasę, pieczywo, musztardę, 

ketchup i napoje

cena 55 zł/os (przy grupie 30 osób)

1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie

Cena zawiera: obiad, ognisko z kiełbaskami, zaję-

cia programowe, ubezpieczenie NNW, całodniową 

opiekę animatora.

Cena nie zawiera: transportu.
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DZIEŃ DRUGI:

WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY:

• poznasz podstawowe zasady udzielania pierwszej 

pomocy

• dowiesz się, jak prawidłowo ocenić stan poszko-

dowanych i wezwać pomoc

• nauczysz się udzielać pierwszej pomocy w sytu-

acjach zagrożenia życia

• weźmiesz udział w ćwiczeniach sprawdzających 

zdobytą wiedzę

Uwaga! Każdy z Nas powinien przejść podstawowe szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, często sekundy decydują o życiu 
człowieka

SURVIVAL – SZKOŁA PRZETRWANIA:

• zdobędziesz wiedzę o zasadach orientacji w terenie, 

posługiwania się kompasem i nie tylko

• poznasz trudną sztukę kamufl ażu i wzniecania 

ognia bez zapałek

PROPOZYCJA POBYTU 
2 – DNIOWEGO 

„SZKOLENIE AKTYWNE”

ZAKWATEROWANIE:
OW Kulka – pokoje z łazienkami

OW Młynik – pokoje z łazienkami

DZIEŃ PIERWSZY:

QUADY:
• tylko u nas przejedziesz się oryginalnymi quadami 

Yamaha

• przeprawa po specjalnie przygotowanym torze

• zabawa dla osób lubiących wyzwania, oczywiście 

wszystko pod okiem instruktora

WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE:
• dowiesz się, jakie są ślady kryminalistyczne i jaka 

jest ich klasyfi kacja

• nauczysz się wnioskować na podstawie śladów 

kryminalistycznych

• poznasz metody ujawniania i zabezpieczania 

śladów

• dowiesz się, jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia-

nauczysz się robić wywiad środowiskowy

• przekonasz się, że survival to doświadczenie, 

niezapomniana przygoda, przetrwanie, a przede 

wszystkim doskonała zabawa

cena 110 zł/os (105 zł/os – pokoje bez łazienek)

cena przy grupie 30 osób 

1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie

Cena zawiera: 1 nocleg, wyżywienie: 1 x śniadanie, 

1 x kolacja, 2 x obiad, zajęcia programowe, ubezpie-

czenie NNW, opiekę animatora.

Cena nie zawiera: transportu.



• 2 sale: taneczna i barowa na biforki i afterki z czer-

wonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, 

kolonijnym barem i minisceną – OW Kulka

DZIEŃ DRUGI:

GRAFFITI – SZTUKA ULICY… :

• nauczysz się malowania graffi  ti

• wspólnie z przyjaciółmi stworzycie klasowe logo

• zabierzesz głos w dyskusji pod hasłem „Graffi  ti – 

sztuka czy przejaw wandalizmu?”

TATUAŻE Z HENNY:

• poznasz sztukę robienia zmywalnego tatuażu 

z henny

• dowiesz się, jakie są tradycje związane ze zdobie-

niem ciała henną w Indiach

• własnoręcznie wykonasz tatuaż z henny, który 

utrzymuje się na skórze przez ok. 2 tygodnie

PROPOZYCJA POBYTU 
2 – DNIOWEGO 

„ŚWIAT ARTYSTY” 

ZAKWATEROWANIE:
OW Kulka – pokoje z łazienkami

DZIEŃ PIERWSZY:

WARSZTATY LEPIENIA Z GLINY:

• poznasz tajniki lepienia z gliny i zobaczysz na wła-

sne oczy, jak ze zwykłego kawałka gliny powstają 

wspaniałe rzeczy

• poznasz specyfi kę zawodu garncarza

• zabierzesz ze sobą nowe umiejętności i ręcznie 

wykonane pamiątki

DYSKOTEKA W NOWO OTWARTYM 
COOL CLUB:

• super klimat: najnowsza muzyka – Techno, Dance, 

House , Pop, R&B, HH

• 100% dobrej zabawy: DJ, nowoczesny wystrój, 

oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne 

nagłośnienie o mocy 5 tys. wat, 

cena 120 zł/os (115 zł/os – pokoje bez łazienek)

cena przy grupie 30 osób 

1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie

Cena zawiera: 1 nocleg, wyżywienie: 1 x śniadanie, 

1 x kolacja, 2 x obiad, zajęcia programowe, ubezpie-

czenie NNW, opiekę animatora.

Cena nie zawiera: transportu.
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• poznasz sposoby wyrobu oraz rodzaje broni, jaką 
władali średniowieczni rycerze

ŚREDNIOWIECZNA BIESIADA:
• uczestnicy imprezy przeniosą się w czasy 

średniowiecza
• poznasz tradycyjne tańce tamtego okresu
• weźmiesz udział w wyborze najpiękniejszej Biało-

głowej i Rycerza balu
• zabawa będzie trwała zarówno przy dźwiękach 

muzyki dawnej, jak i współczesnych brzmieniach

DZIEŃ DRUGI:

WARSZTATY ŁUCZNICZE:
• nauczysz się strzelać z procy, łuku tradycyjnego 

i sportowego
• sprawdzisz swoją koncentrację i celność
• weźmiesz udział w minizawodach łuczniczych, zo-

staniesz Robin Hoodem – najlepszym łucznikiem

FABULARYZOWANA GRA TERENOWA
• wyprawa w poszukiwaniu Świętego Graala

PROPOZYCJA POBYTU 
2 – DNIOWEGO 

SPOTKANIE Z HISTORIĄ – 
„ŚREDNIOWIECZNA IMPREZA”

ZAKWATEROWANIE:
OW Kulka – pokoje z łazienkami
OW Młynik – pokoje z łazienkami

DZIEŃ PIERWSZY:

WARSZTATY RYCERSKIE:
• przeniesiesz się w czasie i spotkasz z rycerzem, 

odkrywając jego średniowieczną pasję

cena 110 zł/os (105 zł/os – pokoje bez łazienek)

cena przy grupie 30 osób

1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie

Cena zawiera: 1 nocleg, wyżywienie: 1 x śniadanie, 

1 x kolacja, 2 x obiad, zajęcia programowe, ubezpie-

czenie NNW, opiekę animatora.

Cena nie zawiera: transportu.



PROPOZYCJA POBYTU 
3 – DNIOWEGO 

„BLIŻEJ NATURY, BLIŻEJ SIEBIE”
Propozycja w szczególności kierowana jest do 

uczniów klas I szkół gimnazjalnych oraz średnich

ZAKWATEROWANIE:
w pokojach z łazienkami: OW Młynik lub OW Kulka

DZIEŃ PIERWSZY:

JA I MOJA KLASA:
• zintegrujesz się ze swoją klasą oraz poznasz bliżej 

kolegów i koleżanki ze szkolnej ławki
• poznasz typy charakterów, dowiesz się, jaki posiadasz 

oraz jakie typy charakteru dominują w Twojej klasie
• dowiesz się, co to jest grupa oraz jak rozwiązywać 

problemy w niej powstałe

GDZIE JESTEŚMY? – POZNANIE OKOLICY:
• zwiad terenowy po okolicy
• nauka posługiwania się mapą i kompasem
• wyznaczanie kierunków świata – jak to robiono 

kiedyś i dziś
• bieg na orientację z wykorzystaniem nowych 

umiejętności

OGNISKO Z KIEŁBASKAMI:
• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to od-

powiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne 
gry i zabawy integracyjne

• zapewniamy ułożony stos ogniskowy, pomoc przy 

rozpalaniu ogniska, kiełbasę, pieczywo, musztardę, 

ketchup i napoje

DZIEŃ DRUGI:

ZAJĘCIA STRZELECKIE:

• nauczysz się strzelać z broni pneumatycznej

• na specjalnie przygotowanej strzelnicy sprawdzisz 

swoje celne oko

• zdobędziesz miano najlepszego strzelca podczas 

minizawodów

WARSZTATY ŁUCZNICZE:
• nauczysz się strzelać z procy, łuku tradycyjnego 

i sportowego

• sprawdzisz swoją koncentrację i celność

• weźmiesz udział w minizawodach łuczniczych, zo-

staniesz Robin Hoodem – najlepszym łucznikiem

ZAJĘCIA LINOWE:

• poznasz, a także nauczysz się jak stosować podsta-

wowe węzły alpinistyczne

• pokonasz swoje słabości – przejdziesz po moście 

linowym i wejdziesz na wieżę ze skrzynek

• zajęcia odbywają się pod opieką instruktora i ze 

sprzętem asekuracyjnym

QUADY:

• tylko u nas przejedziesz się oryginalnymi quadami 

Yamaha

• przeprawa po specjalnie przygotowanym torze

• zabawa dla osób lubiących wyzwania, oczywiście 

wszystko pod okiem instruktora

SPŁYW KAJAKOWY:
• spływ jednym z odcinków rzeki Krutyni – najpięk-

niejszego szlaku kajakowego

• zapewniamy transport, kajaki, kapoki, suchy pro-

wiant i opiekę ratownika

KARAOKE, CZYLI CZASAMI CZŁOWIEK MUSI… 
• rozśpiewany wieczór z animatorem
• konkurs karaoke, przy najróżniejszych przebojach 

z całego świata
• zapewniamy nagłośnienie, program karaoke, 

rzutnik
• tu nie liczy się talent lecz dobra zabawa

DZIEŃ TRZECI:
ZAJĘCIA INTERPERSONALNE:
• nauka budowania własnego wizerunku
• poznasz jakie są Twoje mocne strony i jak je efek-

tywnie wykorzystywać
• wypracujesz umiejętność pracy w zespole

PAKIET SUPERINTEGRACYJNY:
• zestaw zabaw i gier integracyjnych, które budują 

wzajemne zaufanie pomiędzy uczestnikami
• wspólne rozwiązywanie zadań i pokonywanie 

przeszkód to przygoda i dobra zabawa
• dla Twojej grupy przygotowaliśmy zestaw zadań 

logicznych oraz sprawnościowych

cena 250 zł/os (235 zł/os – pokoje bez łazienek)

cena przy grupie 30 osób

1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie

Cena zawiera: 2 noclegi, wyżywienie: 2 x śniadanie, 

2 x kolacja, 3 x obiad, spływ rzeką Krutynią, ognisko 

z kiełbaskami, zajęcia programowe, ubezpieczenie 

NNW, opiekę animatora.

Cena nie zawiera: transportu.
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PROPOZYCJA POBYTU 
3 – DNIOWEGO 

„CIEKAWI ŚWIATA...”

ZAKWATEROWANIE: 
OW Młynik – pokoje z łazienkami 

DZIEŃ PIERWSZY:

GDZIE JESTEŚMY? – POZNANIE OKOLICY:
• zwiad terenowy po okolicy
• nauka posługiwania się mapą i kompasem
• wyznaczanie kierunków świata – jak to robiono 

kiedyś i dziś
• bieg na orientację z wykorzystaniem nowych 

umiejętności

OGNISKO Z KIEŁBASKAMI:
• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to od-

powiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne 
gry i zabawy integracyjne

• zapewniamy ułożony stos ogniskowy, pomoc przy 
rozpalaniu ogniska, kiełbasę, pieczywo, musztardę, 
ketchup i napoje

DZIEŃ DRUGI:

ZAJĘCIA STRZELECKIE:
• nauczysz się strzelać z broni pneumatycznej
• na specjalnie przygotowanej strzelnicy sprawdzisz 

swoje celne oko

• zdobędziesz miano najlepszego strzelca podczas 

minizawodów

WARSZTATY ŁUCZNICZE:

• nauczysz się strzelać z procy, łuku tradycyjnego 

i sportowego

• sprawdzisz swoją koncentrację i celność

• weźmiesz udział w minizawodach łuczniczych, zo-

staniesz Robin Hoodem – najlepszym łucznikiem

ZAJĘCIA LINOWE:

• poznasz, a także nauczysz się jak stosować podsta-

wowe węzły alpinistyczne

• pokonasz swoje słabości – przejdziesz po moście 

linowym i wejdziesz na wieżę ze skrzynek

• zajęcia odbywają się pod opieką instruktora i ze 

sprzętem asekuracyjnym

QUADY:

• tylko u nas przejedziesz się oryginalnymi quadami 

Yamaha

• przeprawa po specjalnie przygotowanym torze

• zabawa dla osób lubiących wyzwania, oczywiście 

wszystko pod okiem instruktora

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ PRZYRODĘ:

• poznasz mieszkańców lasu, nauczysz się rozpozna-

wać podstawowe gatunki roślin i zwierząt

• spotkasz się z leśniczym – poznasz jego pracę 

i pasje

• odkryjesz tajniki lasu i jego mieszkańców

• zapoznasz się ze sposobami ochrony przyrody

MATA TANECZNA:

• szalona zabawa dla Ciebie i Twoich przyjaciół

• sprawdź swój refl eks, naśladując znaki wyświetlane 

na ekranie 

• im lepiej tańczysz, tym lepsze wyniki osiągasz

• stocz bitwę taneczną ze znajomymi – pokaż, kto 

jest królem parkietu

DZIEŃ TRZECI:

POGROMCY MITÓW:

• spotkasz się z pasjonatem w dziedzinie nauki 

i techniki 

• metodą doświadczalną obalisz lub potwierdzisz 

ciekawe mity, np. czy chleb zawsze spada masłem 

w dół i przez jak długą słomkę możesz wypić 

napój

PIESZA WYCIECZKA EKOLOGICZNA ŚCIEŻKĄ 
DYDAKTYCZNĄ W SORKWITACH

Pokonywanie trasy pozwoli Ci cieszyć się majestatem 

przyrody oraz pozwoli odkryć jej niektóre tajemnice. 

Ścieżka zlokalizowana jest na półwyspie Jeziora Lam-

packiego będącego początkiem Szlaku Krutyńskiego, 

na którym znajdują się elementy archeologiczne. 

Podczas wędrówki będziesz spacerował alejką jesio-

nową oraz kompleksem starych drzew w wieku do 

250 lat. Zaobserwujesz ekspozycję budek lęgowych 

dla ptaków, dzienne schrony dla nietoperzy, skarpę 

z kamieni, na której w połowie XIX wieku założono 

winnice, oraz unikalny pomnik przyrody. W końco-

wym etapie wędrówki będziesz podziwiać panoramę 

rozciągającą się ze ścieżki na Jezioro Lampackie.

cena 235 zł/os

cena przy grupie 30 osób

1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie

Cena zawiera: 2 noclegi, wyżywienie: 2 x śniada-

nie, 2 x kolacja, 3 x obiad, ognisko z kiełbaskami, 

zajęcia programowe, ubezpieczenie NNW, opiekę 

animatora.

Cena nie zawiera: transportu.



PROPOZYCJA POBYTU 
3 – DNIOWEGO 

„ EKOLOGICZNIE, ZABAWNIE, 
POŻYTECZNIE...”

ZAKWATEROWANIE:
OW Kulka – pokoje z łazienkami

DZIEŃ PIERWSZY:

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ PRZYRODĘ:
• poznasz mieszkańców lasu, nauczysz się rozpozna-

wać podstawowe gatunki roślin i zwierząt
• spotkasz się z leśniczym – poznasz jego pracę 

i pasje
• odkryjesz tajniki lasu i jego mieszkańców
• zapoznasz się ze sposobami ochrony przyrody

WARSZTATY MALOWANIA NA SZKLE:
• zajęcia praktyczne z plastykiem
• poznasz niezwykle prostą technikę zdobniczą, jaką 

jest malowanie na szkle
• pod kierunkiem specjalisty stworzysz swój pierwszy 

witraż

DYSKOTEKA W NOWO OTWARTYM 
COOL CLUB:
• super klimat: najnowsza muzyka – Techno, Dance, 

House , Pop, R&B, HH
• 100% dobrej zabawy: DJ, nowoczesny wystrój, 

oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne 
nagłośnienie o mocy 5 tys. wat, 

• 2 sale: taneczna i barowa na biforki i afterki z czer-
wonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, 
kolonijnym barem i minisceną – O.W. Kulka

DZIEŃ DRUGI:

PIESZA WĘDRÓWKA – REZERWAT PRZYRODY 
KULKA

Jeśli lubisz wraz z przyjaciółmi odkrywać nowe, 

nieprzetarte szlaki, to musisz spróbować swych sił 

w spotkaniu z dziką przyrodą... Będziesz miał oka-

zję cieszyć się widokiem fauny i flory należących 

do flory pontyjskiej oraz gatunków chronionych. 

Przewodnik bezpiecznie przeprowadzi Was przez 

podmokłe i dzikie tereny oraz udzieli cennych rad 

o tym, co zrobić, aby się nie zgubić w lesie, nauczy 

Was korzystać z mapy i kompasu oraz pokaże uroki 

wędrówek po mazurskich bezdrożach.

OGNISKO Z KIEŁBASKAMI:
• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to od-

powiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne 
gry i zabawy integracyjne

• zapewniamy ułożony stos ogniskowy, pomoc przy 
rozpalaniu ogniska, kiełbasę, pieczywo, musztardę, 
ketchup i napoje

SEGWAY:
• bijący rekordy popularności w Ameryce, dwuśla-

dowy pojazd elektryczny, który sam utrzyma Cię 
w stanie równowagi

• sprawdź jak to działa podczas przejażdżki i stań 
oko w oko z najnowszą technologią

DZIEŃ TRZECI:

ZAJĘCIA STRZELECKIE:
• nauczysz się strzelać z broni pneumatycznej
• na specjalnie przygotowanej strzelnicy sprawdzisz 

swoje celne oko

• zdobędziesz miano najlepszego strzelca podczas 
minizawodów

WARSZTATY ŁUCZNICZE:
• nauczysz się strzelać z procy, łuku tradycyjnego 

i sportowego
• sprawdzisz swoją koncentrację i celność
• weźmiesz udział w minizawodach łuczniczych, zo-

staniesz Robin Hoodem – najlepszym łucznikiem

ZAJĘCIA LINOWE:
• poznasz, a także nauczysz się jak stosować podsta-

wowe węzły alpinistyczne
• pokonasz swoje słabości – przejdziesz po moście 

linowym i wejdziesz na wieżę ze skrzynek
• zajęcia odbywają się pod opieką instruktora i ze 

sprzętem asekuracyjnym

GRA „POSZUKIWACZE SKARBÓW” :
• przy pomocy mapy i wykrywacza metalu odnaj-

dziesz zaginiony skarb Indiany Jonesa
• gra będzie wymagała od Ciebie myślenia strate-

gicznego, umiejętności współpracy z grupą
• odpowiedni kamuflaż będzie atutem Twojej 

grupy

cena 240 zł/os (225 zł/os – pokoje bez łazienek)

cena przy grupie 30 osób

1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie

Cena zawiera: 2 noclegi, wyżywienie: 2 x śniada-

nie, 2 x kolacja, 3 x obiad, ognisko z kiełbaskami, 

zajęcia programowe, ubezpieczenie NNW, opiekę 

animatora.
Cena nie zawiera: transportu.
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PROPOZYCJA POBYTU 
4 – DNIOWEGO

„CZTERY ŻYWIOŁY”
Pozwólcie zaprosić się na 4-dniową, niepowtarzalną 

przygodę. Zasmakujesz cudów natury rodem z Ma-

zur: Wody, Ziemi, Ognia i Wiatru. Poznasz sporty, 

które możemy uprawiać, wykorzystując to, co dała 

nam ziemia.

ZAKWATEROWANIE:
OW Kulka – pokoje z łazienkami

DZIEŃ 1 „WODA”

SPŁYW KAJAKOWY:
• spływ jednym z odcinków rzeki Krutyni – naj-

piękniejszego szlaku kajakowego; zapewniamy 
transport, kajaki, kapoki, suchy prowiant i opiekę 
ratownika

JAK RYBA W WODZIE… :
• spotkasz się z biologiem
• zapoznasz się z ekosystemem jeziora Łęsk lub 

Jeziora Gielądzkiego, produkcją ryb jeziornych 
(odżywianie się, długość życia i tempo wzrostu, 
rozród, odłowy ryb i ich wpływ na populację)

• dowiesz się, jak wygląda organizacja gospodarstwa 
rybackiego

DZIEŃ 2 „ZIEMIA” 

WYCIECZKA PIESZA – REZERWAT PRZYRODY 
KULKA
• weźmiesz udział w rajdzie pieszym, poznasz uroki 

Rezerwatu Przyrody Kulka 

• będziesz miał okazję cieszyć się widokiem fauny 

i fl ory należących do fl ory pontyjskiej oraz gatun-

ków chronionych

• sprawdzisz swoją wytrzymałość pokonując trasę 

o długości 16 km (długość trasy można uzgodnić)

QUADY:

• tylko u nas przejedziesz się oryginalnymi quadami 

Yamaha

• przeprawa po specjalnie przygotowanym torze

• zabawa dla osób lubiących wyzwania, oczywiście 

wszystko pod okiem instruktora

WARSZTATY LEPIENIA Z GLINY:

• poznasz tajniki lepienia z gliny i zobaczysz na wła-

sne oczy, jak ze zwykłego kawałka gliny powstają 

wspaniałe rzeczy

• poznasz specyfi kę zawodu garncarza

• zabierzesz ze sobą nowe umiejętności i ręcznie 

wykonane pamiątki

DYSKOTEKI W NOWO OTWARTYM COOL CLUB:

• nowo otwarty Cool CLUB – OW Kulka



DZIEŃ TRZECI: ”OGIEŃ”

SURVIVAL – SZKOŁA PRZETRWANIA:
• zdobędziesz wiedzę o zasadach orientacji w terenie, 

posługiwania się kompasem i nie tylko

• poznasz trudną sztukę wzniecania ognia bez za-

pałek i nauczysz się różnych stosów ogniskowych

• przekonasz się, że survival to doświadczenie, 

niezapomniana przygoda, przetrwanie a przede 

wszystkim doskonała zabawa

OKO W OKO Z NIEZWYKŁYM CZŁOWIEKIEM – 
SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM
• spotkasz się z zawodowym strażakiem, który opo-

wie Ci o walce z ogniem

• dowiesz się, jak ciekawe i niebezpieczna może być 

niesienie pomocy innym

• nasz gość chętnie odpowie Ci na wszystkie 

pytania

WARSZTAT KUCHARSKI
• zobaczysz jak w warunkach polowych ugotować 

pożywienie

• powróćmy do pierwotnych sposobów przygoto-
wania jedzenia – kiedyś był tylko ogień…

FIRE SHOW Z OGNISKIEM
• niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to od-

powiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne 
gry i zabawy integracyjne 

• zobaczysz akrobatyczny pokaz przy użyciu ognia: 
spotkanie człowieka z ogniem na granicy bezpie-
czeństwa, oczywiście wszystko oglądane z odpo-
wiedniej odległości

• zapewniamy kiełbasę, pieczywo, musztardę, ket-
chup i napoje

DZIEŃ CZWARTY: „WIATR”

OKO W OKO Z NIEZWYKŁYM CZŁOWIEKIEM 
– SPOTKANIE Z PILOTEM/SKOCZKIEM/
SZYBOWNIKIEM:
• wasza klasa wybierze gościa, który niejednokrotnie 

wzbijał się w przestworza.
• nasz gość opowie o ciekawostkach rodem z nad 

chmur

• przejdziecie krótkie szkolenie z jednej z dziedzin 
przedstawianych podczas zajęć

cena 295 zł/os (270 zł/os – pokoje bez łazienek)

cena przy grupie 30 osób

1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie

Cena zawiera: 3 nocleg w pokojach z łazienkami, peł-

ne wyżywienie (3 posiłki dziennie, pierwsze świad-

czenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w 

dniu wyjazdu), zajęcia programowe, ubezpieczenie 

NNW, opiekę animatora.

Cena nie zawiera: transportu.
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PROPOZYCJA POBYTU 
5 – DNIOWEGO

„W 5 DNI DOOKOŁA ŚWIATA”

ZAKWATEROWANIE:
w pokojach z łazienkami: 

OW Młynik lub OW Kulka

DZIEŃ PIERWSZY „NIEMCY”:

WIELKA DEMOLKA – „PRZYBLIŻENIE HISTORII 
MURU BERLIŃSKIEGO”

• nauczysz się prostych prac murarskich

• podzieleni zostaniecie na dwa zespoły – każda 

z drużyn musi wybudować jak największy oraz 

najmocniejszy mur

• następnie spróbujesz zniszczyć mur przeciwników, 

zwycięża drużyna, której mur okaże się trwalszy...

SEGWAY – „GP NIEMIEC”:

• bijący rekordy popularności w Ameryce, dwuśla-

dowy pojazd elektryczny, który sam utrzyma Cię 

w stanie równowagi

• sprawdź jak to działa podczas przejażdżki i stań 

oko w oko z najnowszą technologią

GRAFFITI – SZTUKA ULICY… – MALUJEMY 
MUR BERLIŃSKI:

• nauczysz się malowania graffi  ti

• wspólnie z przyjaciółmi stworzycie klasowe logo

DZIEŃ TRZECI „FRANCJA”:

GDZIE JESTEŚMY? – POZNANIE OKOLICY:
• zwiad terenowy po okolicy

• nauka posługiwania się mapą i kompasem

• wyznaczanie kierunków świata – jak to robiono 

kiedyś i dziś

• bieg na orientację z wykorzystaniem nowych 

umiejętności

ZAJĘCIA LINOWE – „WYPRAWA WE 
FRANCUSKIE ALPY”:
• poznasz, a także nauczysz się jak stosować podsta-

wowe węzły alpinistyczne

• pokonasz swoje słabości – przejdziesz po moście 

linowym i wejdziesz na wieżę ze skrzynek

• zajęcia odbywają się pod opieką instruktora i ze 

sprzętem asekuracyjnym

QUADY – „ODCINEK SPECJALNY 
NASŁYNNIEJSZEGO RAJDU PARYŻ – DAKAR”:
• tylko u nas przejedziesz się quadami Yamaha

• przeprawa po specjalnie przygotowanym torze

• zabawa dla osób lubiących wyzwania, oczywiście 

wszystko pod okiem instruktora

• zabierzesz głos w dyskusji pod hasłem „Graffi  ti – 

sztuka czy przejaw wandalizmu?”

DZIEŃ DRUGI „INDIE”:

TATUAŻE Z HENNY:
• poznasz sztukę robienia zmywalnego tatuażu 

z henny

• dowiesz się, jakie są tradycje związane ze zdobie-

niem ciała henną w Indiach

• własnoręcznie wykonasz tatuaż z henny, który 

utrzymuje się na skórze przez ok. 2 tygodnie

PAINTBALL:
• sprawdzisz swoją szybkość myślenia i determinację 

podczas fabularyzowanej gry taktycznej z użyciem 

broni barwiącej

• uczestnikom zapewniamy strój i maskę ochronną

TWORZENIE „ORIENTALNEJ” BIŻUTERII:
• zajęcia praktyczne pod okiem instruktora

• stworzysz własnoręcznie biżuterię z kolorowych 

kryształków i koralików

• Uwaga Panowie! Pamiętajcie, że prezenty wyko-

nane własnoręcznie są najcenniejsze...



DYSKOTEKA W NOWO OTWARTYM COOL CLUB:
• super klimat: najnowsza muzyka – Techno, Dance, 

House , Pop, R&B, HH
• 100% dobrej zabawy: DJ, nowoczesny wystrój, 

oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne 
nagłośnienie o mocy 5 tys. wat, 

• 2 sale: taneczna i barowa na biforki i afterki z czer-
wonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, 
kolonijnym barem i minisceną – OW Kulka

DYSKOTEKA „MŁYNIK PARTY”
• dyskoteki organizowane w młynikowym barze lub 

Amfi teatrze,
• zabawa ze znajomymi przy muzyce z całego świata 

(możliwe dyskoteki tematyczne),
• zapewniamy sprzęt oraz DJ-a – OW Młynik

DZIEŃ CZWARTY „GRECJA”:
SPŁYW KAJAKOWY – „KAJAKIEM PRZEZ 
MORZE ŚRÓDZIEMNE DO GRECJI”:
• spływ jednym z odcinków rzeki Krutyni – najpięk-

niejszego szlaku kajakowego
• zapewniamy transport, kajaki, kapoki, suchy pro-

wiant i opiekę ratownika

ZORBA W GRECJI:

• zabawa, która dostarczy ekstremalnych doznań...

• pokonasz swoją granicę strachu, przemieszczając 

się wewnątrz kuli sferycznej

NOCNA „WYPRAWA NA AKROPOL” 
– GRA TERENOWA „ŚWIETLIKI” :

• przez mroczny las do celu poprowadzą Cię 

świetliki

• pokonasz nocną trasę, wykonując zagadkowe 

zadania

• wyprawa z niespodzianką i dreszczykiem emocji…

DZIEŃ PIĄTY „BRAZYLIA”:

SURVIVAL – SZKOŁA PRZETRWANIA – 
„WYPRAWA DO BRAZYLIJSKIEJ DŻUNGLI”:

• zdobędziesz wiedzę o zasadach orientacji w terenie, 

posługiwania się kompasem i nie tylko

• poznasz trudną sztukę kamufl ażu i wzniecania 

ognia bez zapałek

• przekonasz się, że survival to doświadczenie, 

niezapomniana przygoda, przetrwanie a przede 

wszystkim doskonała zabawa

WARSZTATY ŁUCZNICZE:
• nauczysz się strzelać z procy, łuku tradycyjnego 

i sportowego
• sprawdzisz swoją koncentrację i celność
• weźmiesz udział w minizawodach łuczniczych, zo-

staniesz Robin Hoodem – najlepszym łucznikiem

cena 445 zł/os (395 zł/os – pokoje bez łazienek)

cena przy grupie 30 osób

1 opiekun na 15 uczestników – bezpłatnie

Cena zawiera: 4 noclegi w pokojach z łazienkami, 

pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie, pierwsze 

świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – 

obiad w dniu wyjazdu), spływ kajakowy po jeziorze, 

ognisko z kiełbaskami, zajęcia programowe, ubezpie-

czenie NNW, opiekę animatora.
Cena nie zawiera: transportu.
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CENTRUM PODRÓŻY MASZ WAKACJE S.C.

75-802 Koszalin, ul. Połczyńska 1

tel. 94 311 58 25, 94 717 33 00 

fax. 94 717 33 13

krzysiek@maszwakacje.pl tel. +48 795 128 108

wojtek@maszwakacje.pl tel. +48 608 877 840
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