Survivalowy – 3 dni
Liczba osób: 20-50
Termin: do ustalenia
Wiek: dzieci 10-18 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 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
broń gładkolufowa typu „snajperka
broń pneumatyczna krótka typu „glock”

Godzina 13:00 - obiad
Godzina 15:30 Marsz na orientację - pozwalają 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.
Grupa zostaje podzielona na zespoły, które pod okiem
instruktora pokonują trasę
Godzina 18:30 – kolacja
Godzina 21:00 – dyskoteka
II dzień
Godzina 8:00 - śniadanie
Godzina 9:00
Mini szkoła przetrwania – są to praktyczne zajęcia, które pozwolą
uczestnikom sprawdzić swoje zdolności w programach survivalowych np.
Budowa szałasów
Rozpalanie ognia bez użycia zapałek
Rozpoznawanie roślin trujących i zwierząt jadowitych
Nauka podstawowych węzłów
Rzut nożem

Godzina 13:30 – obiad

Godzina
15:00 - Zwariowana Olimpiada
Zwariowana olimpiada uczestnicy w grupach 5-osobowych rywalizują w 20
różnych konkurencjach np.
- Narty 5-osobowe – członkowie zespołu mają za zadanie przejść
określony odcinek drogi na specjalnie przygotowanych nartach.

Głównym problemem w tej konkurencji jest skoordynowanie
ruchów całego zespołu.
- Spodnie 5-osobowe - wesoła konkurencja, która polega na
wyścigu w specjalnych, gigantycznych spodniach.
- Worki 5-osobowe – konkurencja z dziecięcych lat, która przy
dopingu pozostałych uczestników stanowi bardzo dobrą, wesołą
zabawę
- Wyścig chomików – konkurencja, w której 5-osobowe zespoły
mogą wczuć się w „los biednego chomika” , pokonującego
wyznaczoną trasę.
- Wyścig rydwanów – konkurencja, w której oprócz siły,
sprawności, zaufania, współpracy wymagana jest odwaga osoby
znajdującej się na rydwanie.
- Bolkowe narty - konkurencja, w której 5-osobowe zespoły
pokonują trasę na bolkowych nartach. Jest to zabawa wymagająca
zgrania, współpracy całego zespołu
- Przeciąganie liny - najbardziej popularna konkurencja na
wszystkich imprezach integracyjnych przeznaczona dla dzieci i
dorosłych
- Siatka tekili - wesoła konkurencja przeznaczona dla osób
dorosłych polegająca na pokonaniu sieci przez dwa 6 osobowe
zespoły
- Walka kogutów – konkurencja polega na przeciąganiu sie
dwóch osób
- Rura - zadanie zespołowe polegające na napełnieniu specjalnie
przygotowanej rury wodą. Bardzo wesoła konkurencja
- Cyrkiel - zgrywająca zabawa zespołowa, polegająca na wyścigu
dwóch specjalnie przygotowanych cyrkli
- Gąsienica - wesoła konkurencja dla trzech 5 osobowych
zespołów polegająca na wyścigu gąsienic.
- Jazda na rowerze przeciwskrętnym, na którym wszystko działa
odwrotnie
Godzina 18:30 – kolacja
Godzina 20:00 – Ognisko – połączone z nocnym
przejściem pełnym niespodzianek

III dzień
Godzina 8:00 - śniadanie
Godzina 9:00 – Uczestnicy zostają podzieleni na 3 zespoły, które
pokonują kolejne stacje
Stacja nr 1 Wyprawa samochodami terenowymi po bezdrożach leśnych.
Wycieczka trwa ok. 1,5 godziny. W programie miedzy innymi oglądanie
tam i żeremi bobrowych

Stacja nr 2
Przeprawy przez teren bagienny – ekscytujący, pełny wrażeń spacer
przez „bagno”. Trasa jest dostosowana do wieku i kondycji uczestników.
Obowiązek posiadania ubrań na zmianę, oraz wiązanych butów

Stacja nr 3
Wieża ze skrzynek – konkurencja polega na ułożeniu jak najwyższej
wieży ze skrzynek i równoległym wchodzeniu po nich do góry. Uczestnicy
przez cały czas są asekurowani przez instruktora. Głównym celem tej
zabawy jest: sprawdzenie zmysłu równowagi, sprawności, lęku wysokości,
dokładności.

Cena: 280zł/osoba – ośrodek Zoom Przygody, Karino
Cena 340 zł ośrodek Edukacji Ekologicznej, Almatur, Hotel
Królewski

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

Uwaga: obowiązuje doba hotelowa danego ośrodka i istnieje
możliwość że grupa będzie musiała się wykwaterować np. po
śniadaniu z możliwością pozostawienia rzeczy w ustalonym
miejscu

Adam Mak „MAKADAN”
makadan@wp.pl,
Tel 606230429
www.makadan.pl.

