
 

                      

Liczba osób: od 30
Termin: do uzgodnienia
Wiek: 13-19 lat

Godzina: 8.00 – wyjazd do Janowa Lubelskiego
Godzina: 9:00 – podzia³ zespo³u na 5 grup, które kolejno przechodz¹  nastêpuj¹ce  stanowiska:

                          

Dmuchana œcianka wspinaczkowa – zabawa, która daje uczestnikom mo¿liwoœæ sprawdzenia siê podczas wspinaczki. 
Do wyboru s¹ cztery drogi wspinaczkowe  o ró¿nym stopniu trudnoœci. Istnieje mo¿liwoœæ rozstawienia œcianki 
praktycznie w ka¿dym miejscu. Doskona³a zabawa przeznaczona dla dzieci w ka¿dym wieku. 

Marsz medyczny- jest to forma marszu, której g³ównym zadaniem oprócz biegu na orientacje jest nauczenie 
uczestników podstawowych umiejêtnoœci pierwszej pomocy. Uczestnicy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ w praktyczny sposób 
przeæwiczyæ wiele zadañ zwi¹zanych z pierwsz¹ pomoc¹ np. budowa noszy, usztywnianie koñczyn, krwotoki, 
reanimacja i wiele innych. Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia zadañ z pierwszej pomocy z innymi zadaniami 
praktycznymi. 

Mini szko³a przetrwania – s¹ to praktyczne zajêcia, które pozwol¹ uczestnikom sprawdziæ swoje zdolnoœci w 
programach survivalowych np.:
- budowa sza³asów 
- rozpalanie ognia bez u¿ycia zapa³ek 
- rozpoznawanie roœlin truj¹cych i zwierz¹t jadowitych 
- nauka podstawowych wêz³ów 
- uzdatnianie wody
- przeprawy przez teren bagienny 

Strzelnica -  konkurs strzelecki, w którym ka¿dy z uczestników  mo¿e sprawdziæ swoj¹ celnoœæ i precyzjê. Osoba ma 
do pokonania kolejne stacje strzeleckie, na których zdobywa punkty. 

- ³uk tradycyjny
- ³uk sportowy
- broñ g³adkolufowa  typu „snajperka”
- broñ pneumatyczna krótka typu „glock”

Przeprawy przez teren bagienny – ekscytuj¹cy, pe³ny wra¿eñ spacer przez „bagno”. Trasa jest dostosowana do 
wieku i kondycji uczestników.   
Nale¿y posiadaæ ubrania na zmianê oraz wi¹zane buty.

Cena imprezy:  ok. 95 z³/osoba

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

  PROGRAM SURVIVALOWY

Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 2

Stanowisko nr 3

Stanowisko nr 4

Stanowiska strzeleckie: 

Stanowisko nr 5

TO NIE MO¯E BYÆ NUDNE ! 

WIEDZA I ŒWIETNA ZABAWA !!!

Godzina 14:00 – przerwa na ognisko z pieczeniem kie³basek 

Zakoñczenie programu, wyjazd grupy ok. godz. 17-tej
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