
AKTYWNE WAKACJE

STOWARZYSZENIE GTW ZAPRASZA NA

I TURNUS: 11-18 SIERPNIA 2018 

II TURNUS: 18-25 SIERPNIA 2018 

ZAJAZD JURAJSKI, PODLESICE



AKTYWNE WAKACJE

STOWARZYSZENIE GTW ZAPRASZA NA

KIEDY? 

I turnus: 11-18 sierpnia 2018 roku (7 dni) 

II turnus: 18-25 sierpnia 2018 roku (7 dni) 

GDZIE? 
Miejsce: Podlesice, centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Ośrodek: Zajazd Jurajski, pokoje 2-4osobowe z łazienkami. 

Wyżywienie: cztery posiłki dziennie. 

DLA KOGO? 

ZAPISY 

Dzieci w wieku od 8 do 16 lat (podział na grupy wiekowe).

Wyślij e-mail: d.opoka@gtwgliwice.pl 

W tytule wiadomości wpisz "Aktywne wakacje" 

Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu do pobrania: 

www.gtwgliwice.pl/obozy-sportowe



ZAJĘCIA LINOWE I PARK LINOWY 

Dzieci będą pokonywać mosty linowe, małpi gaj, spróbują wychodzenia 

po drabince alpinistycznej. Wszystkie zajęcia linowe prowadzone są 

przez uprawnionych instruktorów, a sprzęt posiada wszelkie 

wymagane atesty. 

PODSTAWY WSPINACZKI 

Swoich sił w tej ekscytującej dyscyplinie spróbować będzie można 

wspinając się po najciekawszych skałach Jury. Każde dziecko będzie 

mogło wspiąć się na drogi o różnej trudności, poczynając od 

najprostszych a kończąc na drogach trudnych. Sprzęt asekuracyjny 

posiada wszelkie wymagane atesty. 

SPELEOLOGIA 

Eksploracja jaskiń dostarcza niesamowitych wrażeń. Czasami trzeba 

się schylić, czasami czołgać, czasem przeciskać przez wąskie 

szczeliny. Jednak warto - widok wspaniałych form naciekowych 

niedostępnych dla zwykłych śmiertelników zaskakuje każdego. 

RATOWNICTWO 

Uczestnicy nauczą się podstaw pierwszej pomocy, będą wiedzieli jak 

udzielić pomocy w drobnych wypadkach. Zajęcia będą podzielone na 

część teoretyczna i praktyczną. Odbędzie się także nocna gra 

ratownicza. 

PROGRAM OBOZU 



ZAMKI I WAROWNIE 

Jurę Krakowsko-Częstochowską nazywa się często krainą Orlich 

Gniazd. Takim mianem określano bowiem liczne piastowskie budowle 

obronne - stare warownie i legendarne zamki. Dziś już w większości 

są w ruinie, ale nadal malowniczo wtapiają się w krajobraz wapiennych 

skałek jurajskich. Z pewnością kryją się w nich zaskakujące tajemnice. 

Na dzieci czeka wyprawa do Zamku w Morsku oraz zwiedzanie zagrody 

Wsi Jurajskiej. 

STRZELECTWO 

Każdy uczestnik podczas obozu będzie mógł spróbować swoichsił 

w strzelectwie. Na uczestników czeka strzelnica z bronią 

pneumatyczną (wiatrówka), łuk oraz paintball. 

DODATKOWO 

- zajęcia integracyjne 

- zajęcia survivalowe 

- wieczorki filmowe 

- zajęcia sportowo-rekreacyjne  (siatkówka, piłka nożna) 

- wyjście na kąpielisko 

- gry terenowe 

PROGRAM OBOZU 



KOSZT 

W RAMACH KOSZTÓW

1000 zł za uczestnika 

Numer konta: 69 1240 1343 1111 0010 6779 4493 

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka - aktywne wakacje 

200 zł - bezzwrotna zaliczka płatna do 30.04.2018 

800 zł - płatne do 30.07.2018

- transport na miejsce obozu oraz powrót 

- opieka kadry i instruktorów 

- wycieczka do Zamku w Ogrodzieńu i Morska 

- wejście do Parku Linowego 

- zajęcia programowe (patrz PROGRAM) 

- pobyt w ośrodku i wyżywienie 

- ubezpieczenie NNW 

- sprzęt i materiały do zajęć 

- płytka ze zdjęciami oraz dla każdego uczestnika 

- wyjścia na kąpielisko 

- wejście na górę Zborów 

- ogniska oraz zajęcia integracyjne 

- możliwość korzystania z boisk i zaplecza ośrodka 

- pamiątkowa koszulkę obozu 


