
 
 
 
 
 
  

TERMIN:   03.09 – 06.09.2019  
 

 

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy GWAREK – Piękna Góra 
położony jest w sercu Mazur, w malowniczej miejscowości oddalonej o 3 km od Giżycka - 

żeglarskiej stolicy Polski. Sąsiedztwo lasu, plaża z bezpośrednim dostępem do jeziora Tajty 
oraz piękne widoki tworzą niepowtarzalną atmosferę tego miejsca, która sprzyja aktywnemu 

wypoczynkowi. 

        WYŻYWIENIE: całodzienne                                                       
        TRANSPORT: autokar 

1 DZIEŃ 
 

- godz. ok.9.00  wyjazd z miejsca ustalonego ze Zleceniodawcą 

- PRZEJAZD do Pięknej Góry, zakwaterowanie   
 

1 – 4 dzień 
 

Centrum Aktywnego Wypoczynku;  

INTEGRACJA i EDUKACJA 
 

4 dni w których grupa przeżyje niezapomnianą przygodę! 

Niepowtarzalna okazja do integracji, nauki, współdziałania i pobudzenia wyobraźni. 

Propagujemy ruch na świeżym powietrzu, opracowaliśmy wachlarz zajęć, które pozwalają 

na wspólną zabawę . To również doskonała okazja do odkrywania indywidualnych 

predyspozycji, praktyczna lekcja samodzielności. Zróżnicowane programy oraz 

dostosowane do potrzeb grupy bloki zajęciowe pozwolą na aktywne spędzenie czasu,  

w nietypowych okolicznościach. 

                                                                 - obiad   

 TEAM BUILDING - weźmiesz udział w emocjonujących 

zadaniach wymagających sprawności i współpracy. Poznasz swoich 

kolegów i przekonasz się, że w grupie siła!  

           - kolacja  

 OGNISKO z kiełbaskami i udziałem animatora. Chwyć gitarę         

w dłoń, przygotuj się do wspólnych ogniskowych zabaw i pokaż,  

że drzemie w Tobie żywioł ognia!  

           - nocleg 

 

MAZURY 

4 dniowa  ZIELON A  SZKOŁA 



2 Dzień :  - śniadanie 

 WARSZTATY INTEGRACYJNE „JA I MOJA KLASA” . Poznaj lepiej swoich rówieśników! 

Pod okiem prowadzącego będziecie mieć okazję porozmawiać na tematy, nad którymi nigdy się nie 

zastanawialiście 
 

 PAINTBALL; Mnóstwo zabawy na 

kolorowo! Obmyśl taktykę, pozostań 

niezauważony i zaskocz swojego 

przeciwnika Przekonaj się sam, że farba 

służy nie tylko do malowania!  

            - obiad 

 TERENOWA GRA FABULARNA - 

Wciągająca, pełna emocjonujących zadań 

misja. Gwarantujemy wysoki poziom 

adrenaliny.  

 BUBBLE FOOTBALL - Weź udział w 

rozgrywce niecodziennej piłki nożnej. Zderzaj się z pozostałymi graczami i pozostań nienaruszony 

dzięki dmuchanej kuli. Duża dawka śmiechu gwarantowana!. 

            - kolacja 

 Wieczorem: INTELSHOW - intelektualne szaleństwo połączone z dobra zabawą! Weź udział w 

naszym autorskim teleturnieju, który łączy w sobie zadania zręcznościowe, zagadki muzyczne i 

sprawdza wiedzę o świecie.  

3 Dzień :  - śniadanie 

 AKADEMIA MILITARNA  -  SZKOŁA KOMANDOSÓW Wcielisz się w rolę prawdziwego 

komandosa sił specjalnych, który wie, że powodzenie misji zależy od właściwej taktyki                              

i odpowiedniego zamaskowania Stań się niewidoczny i wykonaj poprawnie zadanie! Do dzieła 

            - obiad 

 SZTUKA KOMUNIKACJI I 

ROZWIAZYWANIA KONFLIKTÓW – 

podczas tych zajęć młodzież nauczy się jak 

sprawnie nawiązywać nowe kontakty, czym 

jest sztuka komunikacji i jak skutecznie się 

z nią obejść.  

 SZKOLENIE SURVIVALOWE - ABC 

przetrwania w niesprzyjających warunkach. 

Dowiedz się jak filtrować wodę i jak 

szybko rozpalić ogień oraz co do jedzenia 

oferuje Matka Natura. Po tym programie  

                                                                                             będziesz czuć się bezpiecznie w lesie.  

           - kolacja 

 Wieczorem: DYSKOTEKA z DJ - Świetna muzyka, profesjonalny DJ, poznawanie innych grup, 

rozkręcający imprezę animator i zwariowane rytmy. Tego nie można ominąć!  
 

Dzień 4 – śniadanie  (po śniadaniu wykwaterowanie) 
 

 KOSZULKOMANIA .Wyraź siebie - zaprojektuj, namaluj i 

pofarbuj. Podczas tych warsztatów stworzysz własną, 

niepowtarzalną koszulkę 
 

 PIERWSZA POMOC. Poznaj tajniki pierwszej pomocy i 

ciekawostki  z nią związane. Zdobądź niezbędną wiedzę i moc 

współczesnego superbohatera ! 

           - obiad  

Po obiedzie wyjazd z ośrodka Przewidywany przyjazd na miejsce wyjazdu 

ok.19/20.00 zakończenie imprezy 

 



UWAGA ! - Kolejność realizacji zajęć może ulec zmianie 
 

Atrakcje i udogodnienia w OŚRODKU: 

 

• Boisko do piłki nożnej „Orlik” 

• 2 boiska do piłki plażowej 

• Plaża z bezpośrednim dostępem do jeziora 

• Plac zabaw dla dzieci 

• Leśne trasy biegowe 

• Place ogniskowe 

• Tawerna nad jeziorem!  

 
 

 
 

 

CENA: 650,00 PLN 

 

 

CENA OBEJMUJE: 

- zakwaterowanie w pokojach  3 – 6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym , 

- całodzienne wyżywienie od obiadu 1 dnia do obiadu 4 dnia,  

- ubezpieczenie NNW,  

- transport autokarem na całej trasie i na realizację programu,  

- realizację bloków tematycznych określonych w programie  

- opiekę 

 

CENA NIE OBEJMUJE:  

- płatnych imprez fakultatywnych organizowanych przez ośrodek i na życzenie uczestników.  

 

 

ORGANIZATOR:  

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYTUŁA STANISŁAW 

ZEZWOLENIE: Wpis do Rejestru ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 

i POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Województwa Lubelskiego Nr 036 

SIEDZIBA: 21-010 Łęczna ul. Stefanii Pawlak 3 , tel/fax 81 752 15 75 

e-mail: stanpol@stanpol.info                                                               www.stanpol.info 
 

mailto:stanpol_leczna@poczta.wp.pl

