ORION
otaku camp

wiek uczestników: 10–12, 12-20 lat
czas trwania: 13 dni
japońska kultura, manga i anime
w górach
PROMOCJA: -50 PLN do 31.03.2018
Jedyny taki obóz tematyczny. Naszych obozowiczów łączy wspólna pasja, a członkowie
kadry (rysownicy, cosplayerzy, japoniści, organizatorzy konwentów i prelegenci) dzielą
się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami.

  PROGR AM:
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych,
ok. 14:30–15:00 zakwaterowanie, obiad lub obiadokolacja (w zależności od przyjazdu
uczestników), apel zapoznawczy, gry i zabawy integracyjne, nocleg.
2–12 DZIEŃ Realizacja programu:
NOWOCZEŚNIE:
Cosplay – wcielanie się w postać z m&a obecne na każdym konwencie mangowym
Ultrastar – karaoke z elementem rywalizacji, tysiące piosenek w różnych językach
Dance dance revoluctions – gra taneczna na macie w rytm muzyki
Projekcje anime – wspólne pochłanianie fabuły, klasyki i nowości, komedie i dramaty
TRADYCYJNIE:
Kaligrafia – warsztaty dla początkujących i zaawansowanych z wykorzystaniem oryginalnych japońskich pędzli, tuszy i markerów fudepen
Droga herbaty – spotkanie na macie tatami – czarka zielonej herbaty i słodycze
Kitsuke – sztuka zakładania kimon, przymierzanie japońskich strojów i sesja zdjęciowa
ROZWOJOWO:
Mangalowy styl – warsztaty rysunku mangowego kreska po kresce
Komiks – warsztaty rysowania komiksu urzeczywistnią marzenia o własnej mandze
Język japoński – ciekawostki, przydatne zwroty, podstawy pisma, krótki kurs językowy
KREATYWNIE:
Pichcenie po japońsku – warsztaty kulinarne
Tatuaże – zmywalne tatuaże w japońskim stylu
Warsztaty – było origami, wachlarze… w tym roku też zaskoczymy obozowiczów
czymś nowym!
AKTYWNIE:
Kenjutsu/Iaido – trening sztuk walki mieczem przy użyciu bezpiecznej broni treningowej marki Go Now
Taniec japoński – nauka nostalgicznego bon-odori lub energetycznego yosakoi.
Wycieczki – piesza wycieczka do Duszników Zdroju, wizyta w Muzeum Papiernictwa
lub spacer szlakiem Gór Orlickich do schroniska – Masarykova Chata w Czechach.
Konkursy – konkurs cosplayowy, rysunkowy, screenowy, turniej UltraStara i DDRa, quiz
wiedzy o Japonii i masa innych, a dla zwycięzców nagrody związane z tematyką obozu!
Gry i zabawy – gry integracyjne: Games Room (ponad sto gier planszowych i karcianych!), dyskoteki oraz śpiewanie piosenek przy ognisku.
13 DZIEŃ Po obiedzie wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

  Z AK WATEROWANIE I W Y Ż Y WIENIE

  FAKULTAT Y WNIE płatne w biurze lub na miejscu
Realizowane przy min. 7 os.
• wycieczki: Kudowy Zdrój – 80 PLN, wstęp na basen – 15 PLN, park linowy – 30 PLN,
ogród japoński i Kaplica Czaszek – 80 PLN, Skalne Miasto Adrspach – 95 PLN, ”Złota
Praga” – 150 PLN, Jaskinia Moraskiego Krasu – 190 PLN
• PROGRAMY DODATKOWE – 50 PLN Płatne w biurze, możliwość wyboru 1 programu dodatkowego. Na wybranych turnusach dostepne są dodatkowe programy:
TURNUS 1, 3 i 5: Otaku ART – cykl warsztatów rysunku mangowego dla zaawansowanych; tworzenie własnej animacji komputerowej pod okiem profesjonalnego grafika;
obsługa lightpada, tabletu i programów graficznych
TURNUS 3 i 4 Otaku COSPLAY – cykl warsztatów cosplayowych poprowadzonych
przez doświadczoną cosplayerkę, w tym: warsztaty makijażu i aktorskie; stylizacja
peruk; tworzenie rekwizytów z pianki EVA; podstawy szycia na maszynie
TURNUS 2, 4 i 5: Otaku KULINARIA – cykl warsztatów kulinarnych; wybrane dania
kuchni japońskiej (przykładowo zarusoba, udon, sushi, misoshiru, mochi, dango); poradnik gotującego otaku; pałeczkowy savoir’vivre; gotowanie w m&a
TURNUS 1 i 2: Otaku TRADYCJA – cykl warsztatów obejmujących tradycyjne sztuki japońskie, w tym: kaligrafia, kitsuke – sztuka ubierania w kimono, origami, Droga Herbaty,
poezja haiku oraz tradycyjne gry japońskie (go, hanafuda)
Uwaga! Chęć wykupienia programu dodatkowego należy zgłosić przy rezerwacji
obozu. Do realizacji programów dodatkowych niezbędne jest zebranie minimalnej
ilości chętnych. Nie ma możliwości dopisania się w trakcie turnusu. Programy dodatkowe są realizowane kosztem zajęć ogólnych
  DODATKOWE UBEZPIEC ZENIE
• od kosztów rezygnacji za 2,8% ostatecznej ceny obozu (do 100% zwrotu)

  WA ŻNE INFORMAC JE
• warto zabrać: ważną książeczkę zdrowia, legitymację szkolną, paszport, plecak,
wygodne buty na wycieczkę pieszą, krem z filtrem UV, nakrycie głowy, kurtkę przeciwdeszczową; opcjonalnie: ciekawe elementy strojów do cosplayu, kolorowe peruki,
przybory do makijażu i charakteryzacji, ulubione serie anime
• możliwa dieta: bezlaktozowa, bezglutenowa – 120 PLN
• sugerowane kieszonkowe ok. 100 PLN

  TR ANSPORT
Dojazd własny: prosimy o przybycie do Hotelu Zieleniec na godz. 15:00 pierwszego dnia
obozu i odbiór ok. 15:00 w dniu wyjazdu. Adres: Zieleniec 134, 57-340 Duszniki-Zdrój .
Dojazd zorganizowany: transfery pod opieką wychowawców odbywają się autokarami
klasy LUX, a przy niektórych łączonych transferach dodatkowo PKP/Intercity. Szczegóły
oraz więcej miast na www.atas.pl
Miejscowość

Hotel Zieleniec*** (www.hotelzieleniec.pl) o bardzo wysokim standardzie, komfortowe pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i TV SAT, bezpłatna strefa WI-FI w całym budynku,
do dyspozycji restauracja, sala konferencyjna, Bowling Club, sala kominkowa, tarasy widokowe, boisko do gry w siatkówkę, rozległy teren z miejscem na ognisko i grilla.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie+ podwieczorek (śniadania w formie bufetu); pierwszy
posiłek – ciepła kolacja, ostatni – obiad + suchy prowiant na drogę powrotną.

190 PLN

Wrocław

160 PLN

Gdańsk, Lublin

210 PLN

Bydgoszcz, Łódź, Kraków

190 PLN

Katowice, Poznań

180 PLN

TURNUSY I CENY

  DODATKOWE OPŁ AT Y
• opłata za transport – w zależności od miasta wyjazdowego

62 OBOZY KRAJOWE – HOBBY

Warszawa

REALIZOWANY PRZY MIN. 6 UCZESTNIKACH

  ŚWIADC ZENIA Z AWARTE W CENIE
• 12 noclegów, w pokojach z łazienkami, wyżywienie (3 posiłki dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną)
• realizacja programu wg opisu
• opieka wychowawców i opieka medyczna
• ubezpieczenie NNW 5000 PLN
• pamiątkowa koszulka i zdjęcia z obozu

Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY

www.atas.pl

POP-OO-1
POP-OO-2
POP-OO-3
POP-OO-4
POP-OO-5

25.06–07.07.2018
07.07–19.07.2018
19.07–31.08.2018
31.08–12.08.2018
12.08–24.08.2018

1999 PLN
1999 PLN
1999 PLN
1999 PLN
1999 PLN

Impreza organizowana przez Biuro Turystyki Orion

