TEEN CAMP: OBÓZ
PRZYGODOWY - obóz
w górach
Cena obozu

1 890,00 zł

CO?
OBÓZ TEEN CAMP: PRZYGODOWY to oferta dla wszystkich, którzy mają ochotę spędzić wakacyjną przygodę na świeżym powietrzu
podczas wspaniałych zabaw i wypraw w nieznane. Obóz przygodowy to zarówno mały surviwal lub jak ktoś ma ochotę na więcej – trochę
większa dawka, zajęcia w teorii (ale bez przesady;)) i cała masa praktyki! Nikt nie będzie się nudził, bowiem przygoda niejedno ma imię! Tak
więc zgodnie z naszym tegorocznym hasłem: „Hej przygodo!” - nadciągamy zgłodniali wrażeń i atrakcji, pełni niespożytej energii, którą
zebraliśmy przez cały rok! Urozmaicony program, najlepsza, autentyczna kadra, która dzieli się swoją pasją, do tego pyszne jedzenie
przygotowywane przez nasze wspaniałe kucharki – czego chcieć więcej? Najlepszą rekomendacją są powracający rok po roku campowicze,
którym wspaniałych widoków i niezapomnianych wrażeń – nigdy za dużo! [Od 10 lat]

W PROGRAMIE:
Przygodowa integracja na dzień dobry
Włóczykij z kompasem
Posługiwanie się mapą
Gra Kłamca - Kłamca, Mafia
Szyfrowanie na kilka sposobów
Pierwsza pomoc
Paracord - bransoletka i węzły życia
GOPR info - bezpiecznie w górach
Wieczór filmowy z popcornem
Krzesanie ognia i budowanie stosu ogniskowego
Slackline
Mały Survival
Speed badminton, badminton, boule
Ultimate Frisbee
Mega Twister
Łuki
Dla chętnych:
Palcaty
Alfabet Morsa
ASG
Maskowanie
Wiatrówka
Paintball
Kuchnia polowa
Nocka pod gwiazdami
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Dodatkowo dla wszystkich:
Góry Orlickie - wjazd i zjazd kolejką w Zieleńcu
Schronisko Masarykova Chata
Torfowiska Topielisko
"Droga Stu Zakrętów" z mega widokami
Czarne Bagno
Szczeliniec Wielki
Park linowy "Skalisko" w Złotym Stoku
Chillout na polanie, hamakach i w Małej Karczmie
Sportowa rekreacja na boiskach ośrodka i/lub hala sportowa
Biesiada przy ognisku
Planszówki i gry karciane

❗️PROGRAM NA BIEŻĄCO DOSTOSOWYWANY BĘDZIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS DANEGO TURNUSU ZALECEŃ I OBOSTRZEŃ
GIS, MEN i MZ.
Zobacz informacje dotyczące rozpoczęcia obozów Kortowo Camp (czytaj).

Obóz posiada dodatkowe opcje:
Termin: 12.07. - 22.07.2021: brak miejsc , 26.07. - 05.08.2021: brak miejsc , 28.06.-08.07.2021: brak miejsc
Wiek dziecka w dniu rozpoczęcia: 10 lat , 11 lat , 12 lat , 13 lat , 14 lat , 15 lat , 16 lat , 17 lat
Płatność w ratach: rata I: 500 zł + rata II: 500 zł + rata III: 890 zł / 840 zł
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