JURA
– PODLESICE
obóz paintballowy level 1
wiek uczestników 13–18 lat
czas trwania: 12 dni
wyżyny, las
atrakcje: paintball, speedball, milsim,
zajęcia linowe, orientacja w terenie
Gdzieś w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej rozpoczyna się kolejna rozgrywka… Drużyna w pełnej gotowości zbiera się razem, omawia taktykę, dowódca daje
ostatnie wskazówki. Słuchać gromki okrzyk bojowy i… start!

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych,
ok. 18–19:00, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu:
paintball: dynamiczny sport o jasnych zasadach oraz olbrzymim wachlarzu scenariuszy
do rozegrania. Przenosi emocje gry komputerowej do rzeczywistości i daje szansę poczucia prawdziwej adrenaliny. Uczy współpracy w drużynie i planowania taktycznego.
Gracze „uzbrojeni” są w specjalne markery strzelające kolorową farbą, mundur oraz
maski ochronne, milsim: połączony paintball i elementy wojskowe. Zielona taktyka,
maskowanie, skryte podchodzenie wroga i przedzieranie się przez trudny leśny teren
to tylko niektóre z elementów prawdziwego milsima. Każdy pluton dostaje swoje
zadanie, pole milsimowe: gra w terenie, gdzie za przeszkody posłużą nam stosy opon,
wojskowe skrzynie z nieznanym ładunkiem, beczki czy bunkry, a wróg może czyhać na
wieżyczce snajperskiej, dostarczy nam nowych, niezapomnianych przeżyć, speedball:
specyficzna odmiana paintballa. Gra rozgrywa się na specjalnym polu z dmuchanymi
przeszkodami. Drużyny stają na dwóch końcach pola, na znak rozlegają się nieprzerwane serie strzałów! Przyda się celne oko, szybkość i instynkt. Do zwycięstwa powiedzie
niezawodna taktyka i współpraca całej drużyny, turnieje: oprócz turnieju końcowego,
na którym uczestnicy pokazują wszystkie zdobyte przez siebie umiejętności, w czasie
trwania obozu rozegrane zostanie jeszcze kilka turniejowych konkurencji, historia
i sprzęt: uczestnicy dowiedzą się wielu ciekawostek o tym, jak rozwijała się popularność
paintballa i jakiego używano sprzętu, wyposażenie uczestnika: każdy zostanie wyposażony w sprzęt paintballowy taki jak: marker, spodnie i bluza ochronna, maska i kulki
żelowe (2500 szt.). W trakcie obozu można używać własnego sprzętu pod warunkiem, że
zostanie on przechowany i dopuszczony pod względem technicznym przez instruktora.
Uczestnik jest odpowiedzialny za własny sprzęt. Nie można używać na obozie własnych
kulek, survival i wycieczki piesze: warto odpocząć na łonie natury, uczestnicy poznają
jak rozpalić ognisko krzesiwem, jak zbudować schronienie, gotowanie podpłomyków
na ognisku. Survival, czyli wszystkie umiejętności, które pozwolą nam przetrwać bez
najnowszych zdobyczy techniki, w swojej prostocie uczy samodzielności, zajęcia
linowe: zjazdy linowe oraz pokonanie mostów linowych rozwieszonych nad przepaściami. Zajęcia będą poprzedzone wykładem instruktorów o zasadach bezpieczeństwa
i nauką podstawowych węzłów. Gwarantujemy atestowany sprzęt orienteering i InO:
umiejętność znajdywania drogi bez pomocy GPS-ów i telefonów komórkowych. Nauka
czytania mapy, wyznaczania trasy, oceniania odległości oraz podstawowych znaków
topograficznych. Ponadto uczestnicy będą mieli za zadanie odnaleźć w terenie punkty
oznaczone na mapie w dzień i nocy, speleologia: odwiedzimy kilka jaskiń jurajskich,
zajęcia integracyjne: dla uczestników, aby szybko nawiązali nowe znajomości i tworzyli zgraną grupę, inne gry i zabawy: gry terenowe, wycieczki na basen, wieczorne
ognisko z kiełbaskami.
12 DZIEŃ Śniadanie, pobranie suchego prowiantu na drogę, wykwaterowanie, powrót
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zajazd Jurajski w Podlesicach www.zajazdjurajski.pl obiekt w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, u podnóża Rezerwatu Góry Zborów. Pokoje 3, 4, 5-osobowe
z pełnym węzłem sanitarnym Pokoje świeżo wyremontowane. Do dyspozycji uczestników: sztuczna ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa
i 3 świetlice. W obiekcie działają telefony wszystkich sieci.
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
od kolacji pierwszego dnia do śniadania dnia ostatniego przygotowywane w ośrodku.
Suchy prowiant na drogę powrotną.

52 OBOZY KRAJOWE – PRZYGODA

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów pokoje z łazienkami
• wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), suchy prowiant na drogę powrotną
• bardzo aktywny program
• opieka wychowawców, kadry instruktorskiej i medycznej
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10.000 PLN)

 DODATKOWE OPŁATY
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• dodatkowe atrakcje

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
•
•
•
•
•
•
•

płytka ze zdjęciami z obozu – 29,90 PLN
przygodowy pakiet obozowy – 100 PLN
animowane zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu – 100 PLN
100 szt. dodatkowych kulek paintballowych – 30 PLN
przejażdżka samochodami terenowymi – 120 PLN
park wodny Kraków i zwiedzanie Krakowa – 120 PLN
quady – 90 PLN

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz karty
kwalifikacyjnej
• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• warto zabrać: mały plecak, wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, ciepłe ubrania, nieprzemakalną kurtkę, ręcznik, strój kąpielowy, krem z wysokim
filtrem UV, środek przeciw owadom, nakrycie głowy, latarkę z zapasem baterii. Więcej
informacji na www.atas.pl
• prosimy spakować się w plecak turystyczny

 TRANSPORT
Dojazd własny: Zajazd Jurajski, Podlesice 1, 42-425 Kroczyce k. Zawiercia. Prosimy
o przybycie ok. godz. 16:00 pierwszego dnia obozu i odbiór ok. 10:00 w dniu wyjazdu.
Dojazd zorganizowany autokarem lub pociągiem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie
na miejsce zbiórki ok. 15 min. przed odjazdem. Więcej miast i informacji na www.atas.pl
Miejscowość

Miejsce zbiórki

Wyjazd

Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY
Gdańsk

Parking przy Auchan, ul. Szczęśliwa 3

06:00

20:45 198 PLN

Katowice

Wyjazd: parking przy McDonald's, al.Górnośląska 40A,
kierunek Kraków Powrót: parking przy McDonald's,
ul.Ofiar Katynia 5, kierunek Opole

14:10

12:10 118 PLN

Kraków

Parking przy Carrefour, ul. Zakopiańska 62

12:40

13:45 128 PLN

Łódź

Stacja Paliw OKTAN ul. Rokicińska 156

10:25

16:25 168 PLN

Poznań

Tzw. Dworzec Letni, ul. Dworcowa 1

07:40

19:10 188 PLN

Toruń

Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1

08:00

18:45 178 PLN

Warszawa

Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu Młodzieży,
od ul. Świętokrzyskiej

08:40

17:25 198 PLN

Wrocław

Parking przy McDonalds, ul. Czekoladowa 7

11:25

15:20 178 PLN

TURNUSY I CENY
POP-KOP-1
POP-KOP-2
POP-KOP-3
POP-KOP-4
POP-KOP-5

www.atas.pl

25.06–06.07.2018
07.07–18.07.2018
19.07–30.07.2018
31.07–11.08.2018
12.08–23.08.2018

1999 PLN
1999 PLN
1999 PLN
1999 PLN
1999 PLN
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