
wakacje

www.wakacyjnepodroze.pl



zakwaTerowanIe
HOTEL KSIĘŻYCOWY DWOREK
W GIERŁOŻY

Położony nad jeziorem, w samym sercu mazur
Sąsiedztwo Lasów Wilczego Szańca, hotel dysponuje pokojami 2-3 osobowymi 
z oddzielnymi łazienkami. Dla Naszych obozowiczów dostępna będzie nowoczesna sala 
multimedialna – kinowa, kręgielnia oraz bilard. Sala multimedialna posłuży nam za kino – 
seanse nocne oraz do ustawienia naszych stanowisk PlayStation.
 
Hotel wraz z kilkuhektarowym parkiem nie jest dostępny dla osób z zewnątrz – gwarantuje 
Nam to bezpieczeństwo.

zakwaterowanie: 
pokoje 2-3 osobowe z łazienkami
 
wyżywienie: 
3 posiłki dziennie – śniadania szwedzki stół, 
obiady dwudaniowe, kolacje szwedzki stół

terminy obozów:
25 czerwca - 4 lipca (obóz młodzieżowy - kat 14 - 18 lat) - 1650 zł
06 - 12 lipca (obóz dla dzieci 6 - 11 lat, oraz młodzieżowy 12 - 16 lat) - 1350 zł
12 - 18 lipca (obóz dla dzieci 6 - 11 lat, oraz młodzieżowy 12 - 16 lat) - 1350 zł
18 - 25 lipca (obóz dla dzieci 6 - 11 lat, oraz młodzieżowy 12 - 16 lat) - 1350 zł

o nas 
NaSza HISTORIa 

o nas
Nasza historia rozpoczęła się już ponad 10 lat temu. Ten czas pozwolił nam na zorganizowanie 
i szkolenie fantastycznego zespołu oraz przeprowadzenie ponad 50 wyjazdów.  Jest to bardzo 
ważne bo każdy Rodzic powierząjąc Nam swoją pociechę poza ciekawym programem musi 
wiedzieć, że Dziecko jest w najlepszych rękach  i to nam się udaje.

Nasz zespół to doświadczeni Wychowawcy pracujący na codzień w Akademii SetPoint. To 
również Nasi absolwenci, którzy pomagają Nam jako Goście specjalni a zajmują się na codzień 
różnymi dziedzinami zgodnie ze swoim wykształceniem. U Nas nie ma ludzi z przypadku! 
Każdy ma doskonałe podejście do Dzieci i potrafi wcielać fabułę jaką proponujemy 

wielkie warsztaty
Każdy turnus zawiera tematyczne warsztaty:
- warsztaty magii z pokazami teatralno-widowiskowymi
- gra w piniatę
- warsztaty kulinarne

kadra:

dr Maciej
łojko

lek. Med.
kaMil kulbacki

agata
motyka

grzegorz
furgał

kaMil
kowalewski

bartosz 
paderewski

piotr
paderewski

aleksandra
radziszewska
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1. aGenci Prezydenta
DzIECI WCIELaJĄ SIĘ W OCHRONIaRzY PREzYDENTa

Paintball dla dziewczynek i chłoPców
Każdy surviwalowiec powinien chociaż raz spróbować wielkiego wyzwania paintballowego. 
Będziemy ochroniarzami Prezydenta, podczas Naszego transportu czekają Nas pułapki 
zostawione przez Porywczy – Animatorów - to ich będziemy starać się przestraszyć Naszą 
celnością.

2. awantura o cuksy
- KONKURS W STYLU TELEWIzYJNEGO SHOW

to wieczorna Gra
w stylu telewizyjnego show, bazująca na programie awantura o cukierki. Nasz fantastyczny 
prowadzący wprowadzi Nas w atmosferę wielkiej gry o cukierki. Będziemy licytować, naradzać 
się w zespole, kręcić kołem z kategoriami.

wielkie wyzwanie 
Paintballowe
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3. mundial z wielką 
PIŁKĄ Na WODzIE

Pontony raftinGowe
z 1,5 metrową piłką do gry, posłużą do przeprowadzenia mundialu na wodzie. Gra toczy się 
przy brzegu – jest bezpieczna, ale i pełna adrenaliny, zawodnicy poruszając się w pontonach 
muszą przetoczyć 1,5 metrową dmuchaną piłkę do bramki. 

4. niezniszczalni
NaUKa SURVIVaLU W LESIE

Przetrwanie w lesie?
Czemu nie :-) Nauczymy się budować szałas, rozpalać ognisko, szukać drogi :-)

Kurs młodego Harcerza w pigułce :-)

tą zabawę Polubią nawet ci,
którzy boją się wody :-) !
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5. masterszef! 
zOSTań SzEfEm KUCHNI - TEJ POLOWEJ :-) !

będziemy Gotować
na Naszej kuchni militarnej na świeżym powietrzu, pod czujnym okiem kucharza odkryjemy 
wiele sekretów kuchni.

6. Ptasie oPowieŚci
- LaTaNIE z PRaWDzIWYm JaSTRzĘBIEm HaRISEm

Pokażemy zwyczaje rzadko sPotykanych
w naturze ptaków drapieżnych. Tak bliskie obcowanie z naturą jest niepowtarzalną lekcją 
przyrody, będzie to okazja do zainscenizowania polowania na wabidło oraz namacalnego 
kontaktu z ptakami (uczestnicy będą obserwować przeloty ptaków, zobaczą inscenizację 
polowania oraz będą mieli możliwość przywołania ptaka na rękawicę sokolniczą).
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8. sPort

- Gra w piłkę nożną
- Tenis - Poczatkujący, Średniozaawansowani i zaawansowani

na naszym obozie 
poznamy podstawy tenisa ziemnego pod okiem zabawnych pełnych energii Trenerów! Pokażą 
nam nie tylko jak uderzyć Nasze pierwsze Forehandy, Bekhendy, Serwisy czy Voleje. Zdradzą 
nam również na czym polega praca Trenera, Sędziego Tenisowego i Zawodnika. Znajdzie się 
również coś dla tych, którzy tenis już doskonale znają:-). Na każdym turnusie znajdzie się 
grupa na dopasowanym poziomie umiejętnośći.

Piłkę nożną trenować będziemy pod okiem utalentowanych czynnych zawodników Piłki 
Nożnej. Na własnym przykładzie zdradza szczegóły jak grać i wygrywać, a przede wszystkim 
nie poddawać się:-)

7. młodzi łowcy PrzyGód
- zaGaDKI, UKRYTE aRTEfaKTY, KOmPaS, 
WYKRYWaCz mETaLU 

niezwykła PrzyGoda 
jaką rozpoczniemy na obozie to szukanie ukrytych artefaktów. Przydadzą się nam GPSy, 
mapy, wykrywacze metalu. Zagadki i zadania jakie napotkamy na Naszej drodze z pewnością 
zapadną nam w pamięć.
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