
PROGRAM MEDYCZNO - PRZYGODOWY

Liczba osób: od 30
Termin: do ustalenia
Wiek: 12 - 19 lat

Godzina 8.00 – wyjazd do Janowa Lub.
Godzina 9:00 – podzia³ na grupy, zajêcia programowe:
Medicus – gra edukacyjna maj¹ca na celu nauczenia uczestników postêpowania w ró¿nych sytuacjach zwi¹zanych 
z pierwsz¹ pomoc¹. Gra strategiczna medicus polega na zdobyciu jak najwiêkszej iloœci punktów i ukoñczeniu ca³ej 
trasy. Podczas gry na uczestników czeka szereg pytañ teoretycznych, zadañ praktycznych zwi¹zanych z pierwsz¹ 
pomoc¹. Podczas gry uczestnicy bêd¹ musieli wykazaæ siê pomys³owoœci¹, wytrzyma³oœci¹ fizyczn¹ oraz spor¹ 
wiedz¹. 
Medicus przewidziany jest dla uczestników powy¿ej 12 roku ¿ycia

Godzina 11:00  - wizyta w Janowskim Parku Linowym 

Uczestnicy bêd¹ mieli do pokonania 2 trasy w Parku Linowym wg wyboru:

* Trasa treningowa - 3 stanowiska do nauki systemu asekuracji;

* Trasa ¿ó³ta (maluch) -12 przeszkód, poziom wiekowy 3-12 lat, wysokoœæ 2-3 m;

* Trasa zielona -14 przeszkód, ³atwa - poziom wiekowy od 8 lat, na wysokoœci 3-7 m;

* Trasa niebieska -15 przeszkód, ³atwa-poziom wiekowy od 8 l, na wysokoœci 4-8 m;

* Trasa czerwona - 6 przeszkód, trudna, jedynie dla doros³ych, na wysokoœci 6-10 m.

Godzina 13:30 – ognisko  z pieczeniem kie³basek

Godzina 14:30 – zajêcia w terenie 
Marsz na orientacjê - pozwala uczestnikom na wykazanie siê pomys³owoœci¹, umiejêtnoœci¹ czytania map, 
pos³ugiwania siê kompasem, orientacji w terenie oraz wspó³dzia³ania w grupie. D³ugoœci tras dostosowane s¹ do 
wieku uczestników. 
Oferta obejmuje miêdzy innymi: 
*przeszkolenie z czytania mapy, topografii i orientacji w terenie 
*podzia³ na grupy do 15 osób – na ka¿d¹ grupê przypada 1 instruktor 
*instrukta¿ jak postêpowaæ w przypadku zgubienia siê w terenie w ¿yciu prywatnym 
*fachow¹ obs³ugê instruktorsk¹ ka¿dej grupy
Marsz survivalowy – specyficzna forma marszu, w której uczestnicy zmierz¹ siê z wieloma trudnymi zadaniami. 
Uczestnicy bêd¹ musieli siê wykazaæ pomys³owoœci¹, sprytem, wytrzyma³oœci¹ fizyczn¹. Podczas tego biegu 
uczestnicy musz¹ posiadaæ odpowiedni  strój terenowy. Przyk³adowe zadania, które czekaj¹ na uczestników i s¹ 
dostosowane do warunków pogodowych:
*przeprawy przez teren bagienny
*budowa mostów linowych
*budowa tratwy 
*wspinaczka na linie
*strzelanie z ³uku
*zadania logiczne
*rozpalanie ognia bez zapa³ek i wiele innych 
Uwaga: Marsz Survivalowy mo¿na zamieniæ na inn¹ formê marszu dostosowan¹ do uczestników.

Godzina 17:00 – zakoñczenie programu, wyjazd do domu.

Cena:  105 z³/osoba
Cena:  115 z³/osoba  (z dodatkow¹ atrakcj¹ – tyrolka z wie¿y ok. 200 metrów)

Cena obejmuje:
*transport autokarowy
*pilota¿
*ognisko z kie³baskami
*opiekê profesjonaln¹ instruktorów – animatorów
*ubezpieczenie NNW

TO NIE MO¯E BYÆ NUDNE !

WIEDZA I ŒWIETNA ZABAWA !!!
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