RABKA ZDRÓJ
survivalowa frajda

wiek uczestników: 8–16 lat
czas trwania: 12 dni
w górach
atrakcje: paintball, zabawy linowe
PROMOCJA: -100 PLN do 28.02.2018
-50 PLN do 30.04.2018
Rabka Zdrój położona w Beskidach Zachodnich, u podnóża Gorców, na wysokości
około 500-560 m n.p.m. Największym skarbem tej miejscowości są liczne źródła lecznicze solanek, które czynią Rabkę doskonałym uzdrowiskiem. Poczuj smak przygody
z survivalem – czyli dużo emocji, zabawy i śmiechu.

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. Przyjazd do
Ośrodka w godzinach porannych, śniadanie, zakwaterowanie, spotkanie zapoznawcze.
Początek realizacji programu.
1–12 DZIEŃ Realizacja programu:
Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanych instruktorów mających
kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowo kadra instruktorska składa się z absolwentów uczelni pedagogicznych (AWF Kraków, UP Kraków).
Sprzęt, którym się posługujemy spełnia wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa
i posiada wymagane atesty. Program jest ramowy. Jego realizacja uzależniona będzie
od kondycji i wieku uczestników.
ZABAWY LINOWE: wspinaczka na sztucznej ściance, wdrapywanie się na kontenerową
wieżę, tyrolka i zjazd na linie ponad rzeką Rabą dostarczą nam zapierające dech w piersiach emocje.
PAINTBALL: pokonamy paintballowy tor przeszkód (slalom, czołganie, konkurencje
sprawnościowo-zwinnościowe, strzelanie do celu stałego i ruchomego). Spróbujemy jak
najlepiej zakamuflować drużynę by być niewidocznym na froncie. Stworzymy poligon
i w pocie czoła (ale na wesoło) będziemy przygotowywać się do walki z wrogiem. Ponad
to zapoznamy się z techniką i taktyką strzelania dynamicznego oraz statycznego, a pokonanie specjalnie przygotowanego toru pomoże wyłonić króla strzelców.
INTEGRACYJNIE I DRÓUŻYNOWO: aby nasze drużyny mogły się scalić oraz poznać
swoje mocne i słabe strony czeka na nas szereg zabaw m.in: uparta rura, inżynier,
wyścigi na skrzynkach, wyścigi na wieloosobowych nartach.
NOCNA WYPRAWA Z LATARKAMI: podążając wyznaczonymi tropami dotrzemy do
zaginionego skarbu w środku ciemnego lasu. Każdy z uczestników wyprawy będzie
mógł się wykazać podczas samodzielnego prowadzenia grupy do wyznaczonego celu,
prawdziwa próba odwagi!
INDIAŃSKA WIOSKA: czeka nas budowa szałasu, indiańskiego tipi, przygotowanie
ogniska, które zapłonie od jednej zapałki, własnoręczne przygotowanie indiańskich
naszyjników, strzelanie z łuków (z pomocą instruktorów).
„WYPRAWA MŁODYCH EKOLOGÓW”: przeprawa górskim potokiem po specjalnie
przygotowanych ścieżkach edukacyjno-przygodowych. W drodze do pokonania
drewniane mosty, drabinki, na trasie Eko-tablice informacyjne, barierki, rozwieszone
liny, nauka rozpoznawania tropów zwierząt, gatunków drzew i roślin, jak przewidywać
pogodę i wiele innych.
OFF-ROAD 4x4: weźmiemy udział w ekscytującej jeździe samochodami terenowymi
w ciężkim terenie – błoto, strome podjazdy, zapierające dech w piersiach zjazdy, to tylko
przedsmak wielkiej przygody!
WYPRAWA NA LUBOŃ WIELKI: (1022 m n.p.m.) wspinaczka po skałkach naturalnych,
podczas której posłuchamy historii i legend dotyczących góry, wejdziemy na szczyt
(schronisko PTTK), skąd rozciąga się panorama Beskidu Wyspowego i Gorców. Czekają
na nas gry i zabawy terenowe, konkurs wiedzy z poznanych zagadnień (pierwsza
pomoc, orientacja w terenie, krajoznawstwo, posługiwanie się mapą i kompasem)
JAZDA NA QUADACH: wraz z instruktorem wybierzemy się na ekstremalną przejażdżkę quadem, gdzie będą czekały na nas różne przeszkody do pokonania m.in strome
zbocza, przejazd przez rzekę, balans na krawędziach wąwozu Potoka Królewskiego! Na
zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek w górskim szałasie! Po zakończeniu zajęć
z programu każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom.
Wycieczki autokarowe: Nocleg w Bacówce w środku lasu, Aquapark: Terma Bania, Całodzienna wizyta w Parku Rozrywki Rabkolandzie: dostęp do atrakcji no limit!
Wycieczki piesze: Rabka – Bania (617 m n.p.m.), Rabka – Maciejowa (852 m n.p.m.) i inne.
Inne atrakcje: dyskoteki, gry i zabawy ruchowe na powietrzu, chrzest i śluby kolonijne,
randka w ciemno, wieczór humoru i dowcipu, bal przebierańców, konkursy z nagrodami
i upominkami i inne.
Impreza organizowana przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel

12 DZIEŃ Wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, po kolacji wyjazd z ośrodka
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
„Willa Promienna” usytuowana w cichym i spokojnym miejscu. Pokoje 2, 3, 4-osobowe
z pełnym węzłem sanitarnym, teren ogrodzony, całkowicie bezpieczny. Cała willa do
dyspozycji dzieci. Zdjęcia obiektu dostępne są pod adresem internetowym: www.willapromienna.pl Do dyspozycji uczestników: duży plac zabaw z szałasem, boisko, miejsce
na ognisko i grilla, świetlica i sala TV, sala dyskotekowa, ping-pong, sprzęt sportowy,
materiały plastyczne, ścianka wspinaczkowa
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) oraz suchy
prowiant na drogę powrotną

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
•
•
•
•
•
•

12 noclegów w pokojach z łazienkami
wyżywienie 4 razy dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną
program kolonii, wstępy
opieka kadry pedagogicznej, medycznej oraz przewodnika
ubezpieczenie NNW
podatek VAT

 DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
Realizowana przy min. 20 uczestnikach
• wycieczka całodniowa do Parku Rozrywki ENERGYLANDIA – 89 PLN
 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% ceny całkowitej

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej
• możliwa dieta specjalna wegetariańska, bezglutenowa
• sugerowane kieszonkowe ok. 100 PLN

 TRANSPORT
Dojazd zorganizowany: PKP na trasie Gdynia – Chabówka – Gdynia (miejsca rezerwowane, siedzące) oraz transfer autokarowy do i z miejsca zakwaterowania. Wyjazd
z Gdyni w godzinach wieczornych, powrót do Gdyni w godzinach porannych. UWAGA!
Możliwość wsiadania na trasie pociągu. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania bez
żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości w przypadku zbyt małej ilości
uczestników (min. 6 osób).
Miejscowość

Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 3 UCZESTNIKACH
Łódź, Warszawa

110 PLN
TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

Gdańsk, Gdynia

140 PLN

Bydgoszcz, Toruń

120 PLN

Kraków

70 PLN

TURNUSY I CENY

www.atas.pl

POP-CR-1
POP-CR-2
POP-CR-3

02.07–13.07.2018
14.07–25.07.2018
06.08–17.08.2018

1549 PLN
1549 PLN
1549 PLN

OBOZY KRAJOWE – PRZYGODA 47

