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PROFESJONALIZM 

Robimy wszystko co w naszej mocy, żeby nasze usługi stały na 
możliwie najwyższym poziomie. Dążymy do tego, by nauczyciele 
czuli, że mają w nas partnera, który pomaga im w realizacji zadań 

edukacyjnych. 

EDUKACJA 

Staramy się, aby nasze programy były uzupełnieniem podstawy 
programowej z zakresu przedmiotów szkolnych oraz każdorazowo 

poszerzały horyzonty uczniów i pozwalały na zdobycie nowych 
doświadczeń. 

PASJA I KREATYWNOŚĆ 

Działamy z pasją i energią starając się inspirować uczniów. Uwalniamy 

twórczą moc dzieci i młodzieży a tematyką programów wycieczek po

magamy wyzwalać nowe pasje oraz dawać nowe spojrzenie na ota-

czający nas świat. 

BUDOWANIE RELACJI 

Animacje i zajęcia prowadzone podczas zajęć wieczornych pozwalają 
uczestnikom zbliżyć się do siebie i pokonywać dzielące ich bariery. 

NA ZAWSZE 

Wspomnienia i wiedza nabyte w trakcie wycieczki zostaną z ucze

stnikami na zawsze, dlatego dbamy, by ich jakość była jak najwyższa. 

Nasze 
Zasady



INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

ZAJRZYJ, NIM ZAPOZNASZ SI� Z KATALOGIEM! 
I 

V Programy wycieczek przedstawione w katalogu są programami ramowymi, które dostosowujemy do Państwa 

sugestii i potrzeb. To propozycje, które można dowolnie modyfikować. Chętnie stworzymy nową propozycję, która 

nie występuje w niniejszym katalogu. Przede wszystkim zachęcamy do rozszerzania programów o grupowe zajęcia 

integracyjne. 

V Proponowane przez nas programy wycieczek są bardzo bogate, zawierają dużo atrakcji i nie przewidują tzw. ,,czasu 

wolnego" - innymi słowy zakładają bardzo aktywny wypoczynek. Na Państwa prośbę możemy okroić plan wyjazdu, 

zmniejszając jednocześnie jego cenę. 

V Standard noclegu uzależniony jest programu i wielkości grupy. Najczęściej w propozycjach skalkulowane są noclegi 

w: ośrodkach wczasowych (pawilony bądź jeden budynek murowany), pensjonatach, hostelach - w pokojach 2-5 

osobowych z łazienkami w pokoju lub na korytarzu; 4-6 osobowych domkach kempingowych z łazienkami. 

Każdorazowo możemy dostosować standard noclegu do Państwa wymagań. 

V Jeśli porównują Państwo oferty różnych organizatorów warto zwrócić uwagę na zawarte w cenie świadczenia, 

przede wszystkim koszt biletów i wyżywienia, zwłaszcza na posiłek w dniu wyjazdu. Większość naszych ofert 

wycieczek wielodniowych przewiduje obiad w drodze powrotnej. 

V Propozycje wielokrotnie zawierają program podstawowy (wliczony w cenę) oraz opcje dodatkowe lub 

alternatywne (dodatkowo płatne). Ułatwi to Państwu skonstruowanie zmodyfikowanego programu, 

dostosowanego do wymagań grupy. 

V W przypadku wycieczek zawierających nocleg, po obiadokolacji/ kolacji przewidujemy zajęcia integracyjne (gry, 

zabawy, warsztaty) prowadzone przez pilota, który nie tylko dopilnowuje realizacji programu i dopełnia wszystkie 

formalności związane z wyjazdem, lecz także pełni rolę animatora. Zajęcia każdorazowo dostosowane są do wieku, 

liczebności grupy i możliwości organizacyjnych. 

V W niektórych przypadkach program realizowany jest w podziale na grupy, np. jedna część grupy zwiedza, druga w 

tym czasie odbywa zajęcia edukacyjne, następnie się wymieniają. 

V Przypominamy, że wycieczkę najlepiej planować z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem - dostępność autokarów, 

miejsc noclegowych o dobrym standardzie, korzystnych godzin zwiedzania jest wtedy znacznie większa, a to 

pozwala na realizację programu w upragnionej formie. 
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Cena: 595 zł/os. (przy 45 os.), 659 zł/os. (przy 25 os.) 

Pięciodniowy wyjazd integracyjny dla młodzieży, którego nadrzędnym 
celem jest zbudowanie i umocnienie relacji między jej Uczestnikami. 
Podczas wycieczki nie zabraknie elementów rozwijających fizyczność, 
intelekt oraz artyzm. 

.. 

DZIEN 1 

.. 

DZIEN 2 

,, 

DZIEN 3 

Przyjazd i zakwaterowanie. Spotkanie organizacyjne: omówienie planu zajęć i zasad obowiązujących na wy
cieczce, zapoznanie z ośrodkiem, przedstawienie animatorów. Obiad. 
► Jak dobrze si, znamy? Co nas l�czy? Uczniowie dopiero się poznają, a może to już ich kolejny wspólny 
rok.. Bez względu na ilość wspólnie spędzonego czasu, zajęcia będą dla nich zaskoczeniem! Warsztaty 
pomagają uczestnikom zbliżyć się do siebie, zniwelować poczucie izolacji, poszerzyć wiedzę na temat innych 
i dostrzec tkwiący w grupie potencjał. 
► Gry lntecratyJne. Dzięki nim nasi Uczestnicy poznają się lepiej i pogłębią Kolacja. 

► Kalambu,v. W tej grze liczą się uważność i kreatywność, ale też umiejętność współpracy w grupie i wza
jemnego słuchania. Specjalnie przygotowane hasła sprawią, że uczestnicy będą musieli użyć wyobraźni, 
nagłowić się i nagimnastykować. Dużo śmiechu gwarantowane. 

Śniadanie. 
► Rowery wodne. A może tak oprzeć się wygodnie, powoli pedałować i zachwycać się widokiem natury ... 
Obcowanie z przyrodą na świeżym powietrzu podczas pływania rowerem wodnym będzie atrakcją dla 
każdego młodego Uczestnika, niezależnie od wieku. Obiad . 
► Mapa Mar2eń. Ilu z nas umie marzyć? A dążyć do spełnienia marzeń? ,,Nie wiem", ,,Nie umiem", ,,Nie 
uda się" - te słowa można usłyszeć w szkole nie raz. Wielu uczniom brakuje wiary w siebie, wielu, ze względu 
na mnogość bodźców, ma trudność z określeniem, o czym tak naprawdę im zależy. Tworzenie Mapy Marzeń 
to wspaniały sposób na uzmysłowienie sobie co lubimy, czego pragniemy, co jest dla nas ważne i co może 
nas przybliżyć do uczynienia marzeń realnymi. Uczniowie dzieląc się swoimi pracami (dobrowolnie) 
przekonają się co ich łączy i czy mogą pomóc sobie wzajemnie w realizacji celów. 
► Deal wlth it. Gra pod hasłem "Kupuj, sprzedawaj, planuj strategię, zarabiaj i nie daj się złapać!". 
Uczniowie będą musieli wykazać się sprytem, umiejętnością oceny ryzyka i szybkiego liczenia. Kolacja. 
► P-okaz judo. Każdy z nas lubi czasem obejrzeć coś niebezpiecznego i ekstremalnego. Pokaz judo z ele
mentami akrobatyki połączony z krótką prelekcją dwukrotnego mistrza Polski - Aleksandra Bety - dostarczy 
Uczniom niezapomnianych wrażeń! Oprócz wysłuchania i obejrzenia, Uczestnicy będą mieli szansę samemu 
wykonać techniki i rzuty judo - wszystko to pod okiem doświadczonego trenera. 

Śniadanie. 
► Tranine judo I mlstm,m Polski. Czas na praktykę! Trening ogólnorozwojowy z elementami judo pod 
przewodnictwem Aleksandra Bety to nie tylko dawka adrenaliny i sposobność na spożytkowanie nadmiaru 
energii, ale przede wszystkim przygoda ucząca zasad fair play i szacunku do rówieśników. Trening odbywa 
się na specjalnej miękkiej macie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Obiad. 
► Park Linowy. Czyli atrakcja dla wszystkich spragnionych wrażeń i aktywnego wypoczynku. 500 metrów, 
13 etapów niepowtarzalnej formy napowietrznego trekkingu, którego podstawą są przejścia między 
drzewami na wiszących linach, balansujących pomostach czy wolnym ślizgu na stalowej linie nad wodą. 
Zajęcia pod opieką instruktora. 
► Balaniada. Czyli balonowa siatkówka. Do gry potrzeba dwóch drużyn, kilka ręczników i balony ... 
wypełnione wodą. Celność i zastosowanie odpowiedniej techniki zdecydowanie się przydadzą. Kolacja. 
► Słówko. Popularna gra towarzyska, która ćwiczy komunikatywność, sprawdza znajomość języka ojczy
stego, ale też wzmacnia więzi między jej uczestnikami. 
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