
 

 

 

 

 

      

   

 

TERMIN     22.07 - 01.08.2016          WIEK UCZESTNIKÓW       8 - 13 lat         
 

 

Na tym obozie poznacie najciekawsze miejsca Mazur, zyskacie sporo wiedzy o tzw. Krainie Tysiąca jezior, będziecie 
obcować ze wspaniałą przyrodą tego regionu, przy tym spędzicie czas bardzo aktywnie, a dodatkowo gwarantujemy 
Wam dobrą zabawę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKWATEROWANIE  

10 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym Piecki, malowniczo usytuowanym nad Jeziorem Wągiel,  
w otoczeniu lasów Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz  Puszczy Piskiej, ośrodek ma własną, piękną 
piaszczystą plażę z pomostem, jezioro jest I klasy czystości. 
Na terenie ośrodka m.in. boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, stoły do ping-ponga, bilard, gry 
zręcznościowe (lotki, piłkarzyki). 
Zakwaterowani będziecie w budynku murowanym, w pokojach typu Comfort 4-osobowych, dwupoziomowych 
z łazienkami (pokoje posiadają: łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV, chłodziarkę , czajnik + szklanki). 
 
 
 

WYŻYWIENIE  

Bardzo smaczne całodzienne wyżywienie, 3 posiłki +  podwieczorek. Śniadania i kolacje są w formie bufetu, obiady 
serwowane do stolika. Może się zdarzyć, że podczas całodziennych wycieczek otrzymacie suchy prowiant za 
obiad, a wieczorem ciepłą obiadokolację. 
Pierwszy posiłek po przyjeździe: kolacja, ostatni posiłek w dniu wyjazdu: śniadanie + suchy prowiant na drogę 
powrotną. 

TRANSPORT  

Autokar z Poznania, zbiórka o godz. 8.45 ul. Zwierzyniecka, parking przed Starym ZOO. 
Planowany wyjazd godz. 9.00. 
Planowany powrót do Poznania w dniu 01.08 o godz. 19.00. 
Wyjazdy z innych miast  (realizowane autobusem, busem lub PKP pod opieka konwojenta przy min. 8 osobach) w szczegółowym rozkładzie 
jazdy na stronie www.skipper.poznan.pl 
 
 

PROGRAM 

●  POWITALNY DZIEŃ INTEGRACYJNY  

ZABAWY INTEGRACYJNE Chińskie posągi, Uczucia, Prezenty, Klamerki, Kolorowy Detektyw, Bandera, Mumia, 
Rzut gumowym butem, Gąsienica, Skakanka, Rzuty piłką do kosza, Rzuty 
lotką 
ZABAWY SŁOWNE Dwa w jednym, Skojarzenia, Rymowanki, Gwiazda 
Skojarzeń, Sylaby, Kalambury 

●  WYCIECZKA DO MIKOŁAJEK jednej z najsłynniejszych 

miejscowości Mazur, stolicy żeglarzy i piosenki żeglarskiej, malowniczo 

położonej na przesmyku pomiędzy jeziorami Mikołajskie i Tałty, oprócz 

spaceru po uroczym miasteczku, zobaczycie port jachtowy, gdzie cumują 

imponujące jachty, podpatrzycie jak działa Wodne Taxi i przywitacie się z  
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„Królem Sielaw”, a na koniec PARK ROZRYWKI TROPICANA gdzie czekają na Was zjeżdżalnie rurowe o 

łącznej długości 700 metrów, jacuzzi, jaskinia solna i śnieżna - to tylko niektóre z atrakcji 

● ODKRYWANIE CIEKAWOSTEK PRZYRODNICZYCH W REZERWACIE ZAKRĘT na terenie 

Mazurskiego Parku Krajobrazowego, gdzie napotkacie ciekawe pomniki przyrody np. Dąb Bartny, ”Zakochana 

Para”, zobaczycie i dowiecie się co to są jeziorka dystroficzne i podpatrzycie jak wygląda w naturze rosnąca tutaj  

owadożerna rosiczka 

● SPŁYW SZEKAMI PO KRUTYNI najpiękniejszej rzece Mazur, spływ odbywa się najbardziej atrakcyjnym 

odcinkiem rzeki Krutyni w Rezerwacie „Krutynia”, rzeka w tym odcinku jest płytka i niezwykle malownicza (szeki to 

bardzo bezpieczne, szerokodenne łodzie) 

● WIZYTA W OŚRODKU REHABILITACJI BOCIANÓW gdzie 

zobaczycie bociany, które dochodzą tutaj do zdrowia po chorobie lub 

wypadku - są naprawdę piękne 

● WYCIECZKA PIESZA POZNAJMY OKOLICE  

● NAKARM DANIELA, POGŁASKAJ MUFLONA, ZOBACZ Z 

BLISKA WILKA, ŁOSIA, RYSIA  

I WIELE INNYCH ZWIERZĄT W PARKU DZIKICH 

ZWIERZĄT W KADZIDŁOWIE, gdzie większość zwierząt jest 

zaprzyjaźnionych z człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście do niektórych gatunków na ich obszerne wybiegi 

● REJS STATKIEM PO WIELKICH JEZIORACH MAZURSKICH to jedna z większych atrakcji pobytu na 

Mazurach, na trasie rejsu kilka jezior w tym największe jezioro mazurskie czyli Śniardwy, a dodatkowo śluzowanie, 

czyli przepłynięcie z jeziora o poziomie wody ponad dwa metry wyższym na jezioro o poziomie wody dwa metry 

niższym, pokonanie tak dużej różnicy w poziomie zbiorników możliwe jest dzięki śluzie wodnej, jak to działa, 

przekonacie się na własne oczy, jest to niewątpliwie wielka atrakcja  

● WIZYTA W MRĄGOWIE najchętniej odwiedzanym kurorcie Mazur, w którym od wielu lat odbywa się słynny 

festiwal Picnic Country, wspaniała zabawa w MIASTECZKU WESTERNOWYM MRONGOVILLE gdzie 

czeka na Was moc atrakcji - zwiedzicie miasteczko: Rancho Farmera, 

Ratusz, Sklepik Kowbojski, Biuro Sheriffa, Bank, Sallon, pójdziecie do 

Wioski Indiańskiej i spotkacie się z Wodzem. W Mrongoville czekają na 

Was różne konkurencje z nagrodami dla najle  pszych: rzut ringiem, 

narty indiańskie, strzelanie z łuku, rzut podkową, przeciąganie liny, bieg 

w workach czy bungee run. Oprócz tego będziecie oglądać 

widowiskowe pokazy w wykonaniu mieszkańców miasteczka: pokaz 

indiański w wykonaniu wodza, pokaz tańca cuntry, pokaz władania 

rewolwerami oraz szablami, pokazy kaskaderskie, będziecie też mogli 

spróbować swoich sił w tańcu country  

i w tańcu indiańskim.   

● WYCIECZKA ROWEROWA rowerem dookoła Jeziora Wagiel 

● ZAJĘCIA SPORTOWE ringo, freesbe, bad binton,  ping pong, siatkówka, piłka nożna (zachęcamy też 

dziewczyny), mecz towarzyski (uczestnicy kontra kadra wychowawcza w wybranej dyscyplinie sportu), olimpiada 

sportowa 

● PODCHODY uczestnicy „podzieleni” na dwie podgrupy rywalizują odszukując na szlaku kolorowe taśmy, 

strzałki oraz koperty z zadaniami 

● COŚ DLA RODZINKI pocztówka z Mazur własnoręcznie przez Was zaprojektowana i wykonana  

● RELAKS NA PLAŻY plażowanie i kąpiele w jeziorze pod opieką ratownika, piłka wodna, balonowa bitwa 

wodna, zawody pływackie „na wesoło” 

● OBOZOWY KONKURS TALENTÓW – MASZ TALENT  

● OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK 

● BAL PRZEBIERAŃCÓW Mazurscy Piraci i Nimfy Wodne (warto wcześniej pomyśleć o strojach) 

● DYSKOTEKI  
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE  

 
● transport  
● 10 noclegów  
● wyżywienie  
● zajęcia programowe zawarte w programie pobytu  
● opieka doświadczonej kadry pedagogicznej i ratownika WOPR 
● ubezpieczenie NNW do 10.000 PLN – TU SIGNAL IDUNA 

 

CENA NIE ZAWIERA  

● dopłat y do wyjazdu z innego miasta 
● dopłaty do ubezpieczenia obejmującego koszty rezygnacji z imprezy lub zmiany terminu w wys. 3% ceny imprezy 
(ubezpieczenie takie można wykupić w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy) 

 

WYMAGANE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA OBOZU 

- należy zabrać ze sobą legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem ochronny, nakrycie głowy, wygodne obuwie, 
kurtkę nieprzemakalną, mały podręczny plecak, kieszonkowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro Podróży „SKIPPER” 61-806 Poznań  ul. Św. Marcin 29/4  tel. 61 661-33-34  tel/fax. 61 851-95-93.. 


