
Poznawczy – 3 dni   

Liczba osób: 20-50 

Termin: do ustalenia  

Wiek: dzieci 12-19 lat  

 

Uwagi: Istnieje możliwość wynajęcia autokaru, 

obowiązek posiadania ubrań sportowych.  

 

 

 

Ramowy Program Pobytu 

 

I dzień – Przyjazd do Janowa (zakwaterowanie, zapoznanie się z 

regulaminem )  

Godzina 9:00 Gra Terenowa  

MAFIA  

Mafia to wciągająca gra psychologiczna, oparta na schemacie popularnej gry 

towarzyskiej. Gra pozwala bawić się dużej grupie graczy. W pewnym terenie  

grasuje mafia. Bandyci terroryzują miasto i jego mieszkańców. Są doskonale 

przygotowani, działają w pełnej tajemnicy. Policja przystępuje do kontrataku. 

Do miasta wysyła swoich najlepszych funkcjonariuszy, a w szeregi mafii 

wprowadza tajnego agenta. Czy stróżom prawa uda się rozbić gang? Czy 

mafiosom uda się wyeliminować wszystkich policjantów? Zaczyna się 

niezwykle niebezpieczna rozgrywka. 

Krecia robota -projekt ten wprowadza uczestników w nowe, 

nieznane środowisko poprzez pozbawienie ich jednego ze zmysłów 



- wzroku. W projekcie tym uczestniczy jednocześnie  kilka zespołów. Każdy zespół ma za 

zadanie dotrzeć do punktu końcowego trasy, której znana jest tylko jej pierwsza część. 

Instrukcje dotyczące dalszej części trasy posiada inny zespół. Prawidłowa wymiana tych 

informacji stanowi o wzajemnym powodzeniu wszystkich zespołów w tym projekcie 

 

 

 Trop - tym razem w świecie mafijnych porachunków na 

uczestników będzie czekało bardzo trudne zadanie polegające na 

rozpoznaniu z pośród 25 postaci wszystkich członków elitarnej mafii. 

Bardzo dużym utrudnieniem jest fakt iż policji udało sie znaleźć tylko 

oczy i kawałki twarzy słynnych mafiosów. Czy to arcytrudne zadanie 

uda sie wydziałowi pościgowemu. 

 

Uwikłani - kolejnym zadaniem czekającym na uczestników będzie 

uwolnienie związanego zakładnika. Aby to zadanie wykonać cały 

zespół będzie musiał włożyć w to ogromną pracę zespołową. 

 

Szala - tym razem uczestnicy będą musieli wykupić jednego z swoich 

kompanów z rąk mafijnego gangu. Aby to zadanie wykonać będą 

musieli ustawić szale wagi w pozycji poziomej. Jedynym możliwym 

obciążeniem na wadze będą pozostali członkowie zespołu. W tym 

zadaniu bardzo ważna będzie precyzja całego zespołu oraz zaufanie 

do pozostałych członków ekipy.  

 

Konstrukcja - w projekcie tym, uczestnicy zostaną postawieni przed 

wyzwaniem, które wymagać będzie od nich generowania, zgłaszania 

oraz implementowania własnych pomysłów na rozwiązanie sytuacji 

problemowej.  W tym przypadku, zadaniem uczestników będzie 

zaprojektowanie i zbudowanie konstrukcji umożliwiającej 

przetransportowanie, bez użycia siły mięśni, dowodów zbrodni aby nie 

pozostawić odcisków palców.  

 



 

Kontakt - podzielony na dwie podgrupy zespół musi przekazać sobie 

prawidłowo informacje na odległość nie posługując się przy tym 

przekazem ustnym. Po zakończeniu fazy planowania zespół dzieli się 

na dwie podgrupy, z których każda zajmuje wskazaną przez trenerów 

pozycję. Wówczas rozpoczyna się druga faza projektu, czyli jego 

praktyczne wykonanie. Zespół musi pamiętać o bardzo ważnej 

sprawie ponieważ mafiosi nie śpią i chętnie przejmą Wasza 

wiadomość. 

 

 

 

Godzina 13:00 -  obiad  

 

Godzina 15:30 – Wyprawa samochodami terenowymi po 

bezdrożach leśnych. Wycieczka trwa ok. 1,5 godziny. W programie 

miedzy innymi  oglądanie tam i żeremi bobrowych  

 

 

 

 

 

Godzina 18:30 – kolacja  

Godzina 21:00 – Ognisko  

 

 

II dzień  

 

Godzina 8:00 - śniadanie  

 

Godzina 9:00 - Paintball 

 



Na uczestników czeka turniej paintballowy, w którym zostanie wyłoniony 

najlepszy zespół. Uczestnicy zostają podzieleni na 8 osobowe zespoły, 

które będą rywalizowały aby wyłonić najlepszy zespół. Uczestnicy 

otrzymują w pakiecie 100 kulek na osobę.  

Uwaga.  Dokupienie następnych 100 kulek 20 zł/osoba 

 

 

 

 

Godzina 13:30 – obiad 

         Godzina 15:00  

Park Linowy w Janowie Lubelskim  6 tras o różnych stopniach 

trudności, jeden z największych parków linowych w Polsce: 

Trasa najłatwiejsza przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia, 

Dwie trasy (niebieska i zielona) tzw średnie, oraz trasa tylko dla 

dorosłych. 

Zjazd linowy - ponad 200 metrowy zjazd nad palżą i kąpieliskiem 

Diabelskie wahadło - jest to atrakcja dla ludzi o mocnych nerwach 

polegająca na skoku na gigantycznej huśtawce 

Skok tandemowy lub pojedynczy z wysokości 16 m i Power Fan pionowy 

skok w dół z wysokości 13 m. 

 

 

 

 

 

 

Godzina 18:30 – kolacja  



Godzina 20:00 – Dyskoteka  

III dzień  

Godzina 8:00 - śniadanie  

Godzina 9:00 –   

Spływy kajakowe - zachęcamy wszystkich do skorzystania ze spływu 

kajakowego najbardziej malowniczą rzeką Lubelszczyzny. Podczas spływu 

czekają na uczestników piękne widoki, malownicze krajobrazy oraz wiele 

niespodzianek terenowych. Długość spływu, rodzaj trasy dopasowujemy 

do wymagań uczestników. Oferujemy 2 osobowe kajaki polietylenowe z 

wygodnymi siedziskami, kamizelkami ratunkowymi w różnych rozmiarach, 

wiosłami aluminiowymi.   

 

 

 

  

 

 

 

Godzina 14:00 – obiad i wyjazd grupy 

 

Cena: 280 zł 

CENA ZAWIERA: 

-  zakwaterowanie w 1 z naszych ośrodków  

- wyżywienie (2 X śniadanie, 3 x obiad, 2 x kolacja) 

- ognisko z pieczeniem kiełbasek lub dyskoteka z napojami 

- realizację programu (opieka doświadczonej kadry animatorów, atrakcje, bilety wstępu) 

- ubezpieczenie NNW 

CENA NIE ZAWIERA: 

- kosztów dojazdu do Janowa Lubelskiego 



 

                            Adam Mak „MAKADAN” 

       makadan@wp.pl, Tel 606230429 

                             www.makadan.pl 

 

mailto:makadan@wp.pl

