
Militarny 

Liczba osób: 20-30 

Termin: do ustalenia  

Wiek: dzieci 13-19 lat  

Cena: 70zł/osoba  

Uwaga: uczestnicy muszą posiadać: wygodne buty, małe plecaki, wodę do 

picia, ubrania na zmianę.   

 

Godzina  9:00 – Wyprawa samochodami terenowymi po bezdrożach leśnych. 

Podczas wyprawy uczestnicy będą musieli samodzielnie wypychać samochody 

terenowe, pokonywać teren bagienny. 

 

 Runmageddon – jest „ekstremalny bieg z przeszkodami, w której 

uczestnicy będą  mieli możliwość pokonania  trasy usłanej przeróżnymi 

przeszkodami. Każdy z uczestników bierze dobrowolnie udział w biegu i 

oświadcza iż jego stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w takiej formie 

zawodów. Przed wyruszeniem na start uczestnicy otrzymają opaski z 

numerem startowym oraz podpiszą oświadczenie iż są świadomi wzięcia 

udziału w tego typu imprezie. Nad całością imprezy będą czuwali 

przeszkoleni instruktorzy oraz będzie zabezpieczenie medyczne, które jest 

niezbędne przy takich imprezach. Najlepsi dostaną puchary a każdy 

uczestnik dostanie dyplom ukończenia biegu.  

Na uczestników będzie czekała trasa o długości ok 1 lub 2  km usłana 15 

przeszkodami terenowymi o różnym stopniu trudności.  
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Godzina 13:00 Ognisko z kiełbaskami 

 

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 paintballowy 

 broń śrutowa długa 
 broń śrutowa krótka - kilka rodzajów  

 
 

 
 

 

 

 

 

Paintball – Dwie lub więcej drużyn walczą ze sobą strzelając do siebie 

kulkami z farbą przy pomocy pneumatycznych karabinków. Zabawa może 

być oparta na wielu różnych scenariuszach np.  

 Telegrafista – jeden z zespołów ma zbudować 300-

metrową linię telefoniczną, natomiast drugi zespół to 

zadanie utrudnia. 

 Łowy – zabawa, w której uczestnicy wyposażeni w broń 

muszą upolować 3 wyszkolonych, nieuzbrojonych 

uciekinierów.  

 Misja – zabawa z użyciem samochodów terenowych, zajęć 

linowych, przepraw bagiennych polegająca na odbiciu 

zakładników. 

 Zdobywanie flagi przeciwnika – najbardziej popularny scenariusz 

gry leśnej. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina  17:00– wyjazd grupy 

 

 

Adam Mak - „MAKADAN” 

makadan@wp.pl,  
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