2019/2020

Poznawczy
Liczba osób: 20-60
Termin: do ustalenia
Wiek: 10-17 lat
Cena: 60 zł/osoba
Godzina: 9:00 – Przyjazd do Janowa

Zagadka Kryminalna
Jest to gra, która pozwala uczestnikom na wcielenie sie w
rolę detektywów mających do rozwiązania pewną zagadkę
kryminalną. Uczestnicy podzieleni na zespoły
poszukiwawcze będą musieli odnaleźć w terenie ukryte
szczątki 25 informacji związanej z śmiercią wilka. Aby
zdobyć niektóre elementy historii będą musieli stawiać czoła różnym
wyzwaniom fizycznym, umysłowym. Kryminalna zagadka jest to gra o
skomplikowanej fabule, która wciąga uczestników w dobrą, bezpieczną
zabawę.

Wyprawa samochodami terenowymi po bezdrożach leśnych. Istnieją
różne możliwości:
 Off-road – ok. 1 godzinna przeprawa po terenie
leśnym (mokradła, wzniesienia, wydmy, bagna)
 Off-road wariant ekstrem - polega na przeprawie
samochodem terenowym terenu bagiennego ok. 1
godzina

Godzina: 13:00Ognisko z kiełbaskami
Godzina: 14:00Zajęcia w terenie

Marsz na orientację - pozwala uczestnikom na
wykazanie się pomysłowością, umiejętnością czytania
map, posługiwania się kompasem, orientacji w terenie
oraz współdziałania w grupie. Długości tras dostosowane
są do wieku uczestników. Oferta obejmuje między innymi:
przeszkolenie z czytania mapy, topografii i orientacji w
terenie
podział na grupy do 15 osób – na każdą grupę przypada 1 instruktor
instruktarz jak postępować w przypadku zgubienia się w terenie w życiu
prywatnym
fachową obsługę instruktorską każdej grupy
Na uczestników będzie czekała następująca forma marszu
Marsz medyczny- jest to forma marszu, której głównym zadaniem
oprócz biegu na orientacje jest nauczenie uczestników podstawowych
umiejętności pierwszej pomocy. Uczestnicy będą mieli możliwość w
praktyczny sposób przećwiczyć wiele zadań związanych z pierwszą
pomocą np. budowa noszy, usztywnianie kończyn, krwotoki, reanimacja i
wiele innych. Istnieje możliwość połączenia zadań z pierwszej pomocy z
innymi zadaniami praktycznymi.

Strzelnica- konkurs strzelecki, w którym każdy z uczestników może
sprawdzić swoją celność i precyzję. Osoba ma do pokonania kolejne stacje
strzeleckie, na których zdobywa punkty.
Stanowiska strzeleckie:
 łuk tradycyjny
 łuk sportowy

 łuk orientalny
 broń śrutowa typu snajperka
 broń śrutowa krótka - kilka rodzajów

Żyroskop–cywilna wersja trenażera lotniczego
używanego w wojsku, lotnictwie i astronautyce,
pozwalająca doświadczyć wrażeń, jakie
towarzyszą podczas lotu. W pewnym momencie nie
wiemy gdzie jest góra a gdzie dół. Możemy
uzyskać

Eliminator – to zdecydowanie najlepsze
urządzenie do przeprowadzenia
konkurencji zespołowych. Dmuchana
arena pomieści jednocześnie aż sześciu
uczestników, których zadaniem jest
utrzymanie się jak najdłużej na
wystających platformach. Zadanie utrudnia pałka, która porusza się z
zmienną prędkością w obydwu kierunkach. Uczestnicy muszą się
wykazać ogromnym refleksem i sprawnością fizyczną.
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