
 

INTEGRACJA MAZURY 

 
WYJAZD 1 DNIOWY, CENA 190 ZŁ/OS. dla grupy 44 osób + 3 osoby opieki 
                                    CENA 195 ZŁ/OS. dla grupy 40 osób + 3 osoby opieki 
                                    CENA 210 ZŁ/OS. dla grupy 35 osób + 2 osoby opieki 

 

Cena obejmuje: 
Przejazd autokarem turystycznym, do wyboru 4 rodzaje zajęć realizowanych 
przez doświadczonych instruktorów/animatorów, opiekę pilota. 
 
WYJAZD 2 DNIOWY, CENA 350 ZŁ/OS. dla grupy 44 osób + 3 osoby opieki 
                                    CENA 365  ZŁ/OS. dla grupy 40 osób + 3 osoby opieki 
                                    CENA 385  ZŁ/OS. dla grupy 35 osób + 2 osoby opieki 
Cena obejmuje: 
Przejazd autokarem turystycznym, 1 nocleg, wyżywienie 2 obiady, 1 kolacja,  
1 śniadanie, do wyboru 6 rodzajów zajęć realizowanych przez doświadczonych 
instruktorów/animatorów, opiekę pilota, 
 
WYJAZD 3 DNIOWY, CENA 480 ZŁ/OS. dla grupy 44 osób + 3 osoby opieki 
                                    CENA 495 ZŁ/OS. dla grupy 40 osób + 3 osoby opieki 
                                    CENA 535 ZŁ/OS. dla grupy 35 osób + 2 osoby opieki 
Cena obejmuje: 
Przejazd autokarem turystycznym, 2 nocleg, wyżywienie 3 obiady, 2 kolacje, 
2 śniadania, do wyboru 9 rodzajów zajęć realizowanych przez doświadczonych 
instruktorów/animatorów, opiekę pilota, 
 
 

 PROPOZYCJE ZAJĘĆ do wyboru 

Zajęcia odbywają się w półtoragodzinnych blokach programowych,  
są prowadzone przez przeszkolonego instruktora zajęć aktywnych.  
Zajęcia poprzedza szczegółowy instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa.  
 

MEGA GRY PLANSZOWE: Mega Chińczyk i Mega Twister 

Mega Chińczyk - rozegrasz partię chińczyka, gdzie to właśnie TY będziesz 

pionkiem w grze! Mega Twister - sprawdź swoją koordynację ruchów 

 i elastyczność na wielkiej planszy. 

PAKIET GIER I ZABAW INTEGRACYJNYCH, razem z grupą spróbujesz 

swoich sił w specjalnie przygotowanych konkurencjach takich jak: 

wielospodnie, wielkie narty, rurowce. 

WARSZTATY TANECZNE, taniec to nie tylko ruch, to także wyrażanie uczuć  

i uwolnienie emocji! Dowiesz się, jak przygotować się do wysiłku fizycznego, 

podczas warsztatów nauczysz się wybranej choreografii (do wyboru: taniec 

współczesny, funky, jazz, hip-hop). 

GDZIE JESTEŚMY? - POZNANIE OKOLICY, zwiad terenowy po okolicy, 

nauka posługiwania się mapą i kompasem, wyznaczanie kierunków świata 

– jak to robiono kiedyś i dziś, bieg na orientację z wykorzystaniem nowych 

umiejętności. 

WARSZTATY LEPIENIA Z GLINY, poznasz tajniki lepienia i zobaczysz na 
własne oczy, jak ze zwykłego kawałka gliny powstają wspaniałe arcydzieła, 
zdobędziesz nowe umiejętności oraz zabierzesz ze sobą własnoręcznie 
wykonane pamiątki 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

WARSZTATY TWORZENIA WITRAŻY, poznasz niezwykle prostą technikę 
zdobniczą, jaką jest malowanie np. na szkle, stworzysz swój własny witraż, 
który zabierzesz na pamiątkę 
TWORZENIE BIŻUTERII, stworzysz biżuterię z kolorowych kryształków  
i koralików, zaprojektujesz ozdoby według własnego pomysłu, Uwaga! 
Pamiętajcie, że prezenty wykonane własnoręcznie są najcenniejsze... 
POZNAĆ I ZROZUMIEĆ PRZYRODĘ, spotkasz się z leśniczym – poznasz 
jego pracę i pasję, nauczysz się rozpoznawać podstawowe gatunki roślin  
i zwierząt odkryjesz tajniki lasu i jego mieszkańców. 
 

SEGWAY - bijący rekordy popularności w Ameryce, dwuśladowy pojazd 

elektryczny, który sam utrzyma Cię w stanie równowagi, sprawdź jak to działa 

podczas przejażdżki i stań oko w oko z najnowszą technologią. 

 QUADY - przejedziesz się oryginalnymi quadami Yamaha, przeprawisz się po 

specjalnie przygotowanym torze, zabawa dla osób lubiących wyzwania, 

oczywiście wszystko pod okiem instruktora. 

ZAJĘCIA STRZELECKIE – WIATRÓWKI nauczysz się strzelać z broni 

pneumatycznej, na specjalnie przygotowanej strzelnicy sprawdzisz swoje celne 

oko, zdobędziesz miano najlepszego strzelca.  

PARK LINOWY - przejdziesz szkolenie z zasad bezpieczeństwa 
i posługiwania się sprzętem alpinistycznym, pokonasz jedną z tras o różnym 
stopniu trudności, zajęcia ze sprzętem asekuracyjnym. 

WIECEJ ZAJĘC DO WYBORU …  
zapraszamy do wspólnego tworzenia programu 

- ZAJĘCIA STRZELECKIE – WIATRÓWKI 
- WARSZTATY ŁUCZNICZE 
- STRZELNICA PAINTBALLOWA 
- SURVIVAL - SZKOŁA PRZETRWANIA  
- ROWERY WODNE  
- MINI REGATY KAJAKAMI BEZBURTOWYMI SIT ON TOP 
- WATERBALL (świetna zabawa w wielkiej, dmuchanej kuli dryfującej po 
wodzie, zupełnie suchy i bezpieczny spacer po wodzie – kula jest szczelnie 
zamykana i sterowana liną przez instruktora) 
- WEJŚCIE NA WIEŻĘ ZE SKRZYNEK 
- ŚCIANKA WSPINACZKOWA  
- WALKI SUMO  
- WALKI GLADIATORÓW  
- SYMULATOR LOTÓW KOSMICZNYCH  
- EURO - BUNGEE  
- SPŁYW KAJAKOWY PO JEZIORZE KAJAKAMI TURYSTYCZNYMI 

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 
Przyroda to jeszcze nie wszystko! Tylko przeprowadzone u nas zajęcia 
warsztatowe, ciekawie poprowadzone przez animatorów, na długo pozostaną 
w Twojej pamięci. 
- MEGA GRY PLANSZOWE: Mega Chińczyk i Mega Twister 
- MEGA GRY PLANSZOWE: Mega Jenga i Mega Scrabble 
- STREFA XBOX (nowoczesna forma zabawy dla całej grupy przy 
wykorzystaniu konsol Xbox, weźmiesz udział w interaktywnych grach 
pobudzających wyobraźnię ) 
- WARSZTATY LEGO ( przeniesiesz się w świat klocków lego, z których 
można stworzyć wszystko, pobudź swoją kreatywność: zaprojektuj i zbuduj 
wraz z grupą makietę swojej wymarzonej szkoły) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- AKCJA INTEGRACJA – zestaw zabaw i gier integracyjnych, które budują 
wzajemne zaufanie pomiędzy uczestnikami 
- WARSZTATY TANECZNE - taniec to nie tylko ruch, to także wyrażanie 
uczuć i uwolnienie emocji, dowiesz się, jak przygotować się do wysiłku 
fizycznego 
- ZUMBATOMIC: TANIEC, FITNESS I ZABAWA  
- WIELKA DEMOLKA ( nauczysz się prostych czynności murarskich, które 
wykorzystasz w praktyce, spróbujesz wybudować ze swoją drużyną jak 
największy oraz najmocniejszy mur) 
- CHUSTA KLANZY  
- KARAOKE, CZYLI CZASAMI CZŁOWIEK MUSI….   
- MATA TANECZNA (szalona zabawa dla Ciebie i Twoich przyjaciół, sprawdź 
swój refleks naśladując znaki wyświetlane na ekranie) 
- WEJŚCIÓWKA DO NOWOCZESNEJ DYSKOTEKI W COOL CLUB  
- OGNISKO Z ANIMATOREM  (niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to 
odpowiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne gry i zabawy integracyjne, 
zabawy przy ognisku przeprowadzone przez Animatora uatrakcyjnią wspólny 
wieczór, zintegrują grupę i rozbawią wszystkich uczestników) 

GRY TERENOWE:  
Fabularyzowane gry terenowe z użyciem map, kompasu, GPS … 
- ENIGMA - nauczysz się podstawowych technik szyfrowania wiadomości 
- BITWA PLEMION - przeniesiesz się w świat indiańskiej przygody, poczujesz 
się jak prawdziwy wojownik tocząc bój plemion o totem zwycięstwa 
- URODZINY KUBUSIA PUCHATKA - odwiedzisz Stumilowy Las, gdzie 
wspólnie z przyjaciółmi Kubusia Puchatka weźmiesz udział w urodzinowej 
zabawie, dzięki wskazówkom leśnych przyjaciół wykonasz misję i odnajdziesz 
zaginiony miodek dla Kubusia Puchatka 
- W KRAINIE CZARÓW  - weźmiesz udział w Wielkim Turnieju u Królowej 
Kier, z pomocą Dżabersmoka, Szalonego Kapelusznika i Marcowego Zająca 
będziesz miał za zadanie odnaleźć Alicję i doprowadzić ją do Pałacu przed 
oblicze Królowej 
- WIELKA WYPRAWA KRASNOLUDKÓW - weźmiesz udział w niezwykle 
ważnej misji, przy pomocy Pamiętnika Krasnoludków uratujesz Królewnę 
Śnieżkę 
- NOCNA GRA TERENOWA „ŚWIETLIKI” - przez mroczny las do celu 
poprowadzą Cię świetliki, pokonasz nocną trasę wykonując zagadkowe 
zadania 
- NOCNA GRA TERENOWA „DOM PEŁEN ZAGADEK”  
- BOMBOWA GRA - uratujesz świat przed zagładą wykorzystując swoje 
umiejętności terenoznawcze, przy pomocy GPS-a odnajdziesz mapę 
prowadzącą do bomby 
- PODCHODY  
- RANNY LOTNIK - spróbujesz odnaleźć zaginionego w lesie rannego lotnika, 
skonstruujesz nosze i przetransportujesz lotnika w bezpieczne miejsce  
- NOCNA GRA TERENOWA - UWOLNIĆ VIP-A   
- POSZUKIWACZE SKARBÓW - przy pomocy wykrywacza matali znajdziesz 
drogę do skarbu, pokonasz labirynt prowadzący do zagadki zaginionego 
skarbu 
 

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

-  POZNAĆ I ZROZUMIEĆ PRZYRODĘ, spotkasz się z leśniczym – poznasz 
jego pracę i pasję, nauczysz się rozpoznawać podstawowe gatunki roślin i 
zwierząt 
 



 

- GDZIE JESTEŚMY? - POZNANIE OKOLICY - zwiad terenowy po okolicy, 
nauka posługiwania się mapą i kompasem, wyznaczanie kierunków świata – 
jak to robiono kiedyś i dziś. 
- WĘDRÓWKA PO REZERWACIE PRZYRODY KULKA - odkryjesz nowe 
nieprzetarte szlaki i spróbujesz swoich sił w spotkaniu z dziką przyrodą... , 
poznasz faunę i florę pięknego, mazurskiego lasu w Rezerwacie Przyrody 
Kulka. 
- WESOŁE LABORATORIUM  - odkryjesz niesamowite tajemnice z dziedziny 
nauki i techniki, przeprowadzisz ciekawe doświadczenia, zobaczysz jak działa 
silnik elektryczny i sam stworzysz jego model. 
- JAK RYBA W WODZIE… - zapoznasz się z ekosystemem jeziora Łęsk, 
hodowlą ryb słodkowodnych (odżywianie, długość życia i tempo wzrostu, 
rozród, odłowy ryb i ich wpływ na populację), dowiesz się jak wygląda 
organizacja gospodarstwa rybackiego.    
- ZAJĘCIA ŁĄCZNOŚCIOWE - powrócisz do czasów, kiedy o telefonach 
komórkowych nikt nie słyszał, alfabet Morse'a, telefon polowy - to będzie dla 
Ciebie wyzwanie. 
- WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE- poznasz rodzaje i klasyfikację śladów 
kryminalistycznych, nauczysz się wyciągać z nich wnioski i prowadzić na ich 
podstawie dochodzenie, dowiesz się, jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia. 
- WARSZTATY SAMOOBRONY –  
- WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY  
- OKO W OKO Z NIEZWYKŁYM CZŁOWIEKIEM  - poznasz pracę lub pasję 
naszego gościa, obejrzysz jego dorobek artystyczny bądź poznasz specyfikę 
jego pracy, w zależności od terminu spotkanie z: nurkiem, globtroterem, 
dziennikarzem, archeologiem, ratownikiem medycznym, policjantem, 
strażakiem  
- ZAJĘCIA NA SŁODKO, CZYLI ROBIMY WATĘ CUKROWĄ  
- WARSZTATY LEPIENIA Z GLINY  
- WARSZTATY TWORZENIA WITRAŻY  
- TWORZENIE BIŻUTERII  
- TWORZENIE ZMYWALNYCH TATUAŻY 
- WARSZTATY DECOUPAGE  
- GRAFFITI – SZTUKA ULICY…  
- WARSZTATY Z WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH  
- ŻYCIE JEST TEATREM – W KULISACH SZTUKI AKTORSKIEJ 
- ZAJĘCIA INTERPERSONALNE - nauczysz się budować własny wizerunek, 
poznasz, jakie są Twoje mocne strony i jak je efektywnie wykorzystywać 
- „JESTEM COOL-TURALNY!” - CZYLI SAVOIR VIVRE NA, CO DZIEŃ  
- EKO-LUDKI  - artystyczny warsztat recyklingowy, stworzysz eko-ludka z 
materiałów pozornie niepotrzebnych 
- SZKOŁA BARDZO ZIELONA  - nauczysz się jak zapobiegać degradacji 
środowiska, zapoznasz się ze zdrowym stylem życia, dowiesz się, na czym 
polega ochrona roślin, zwierząt oraz ich naturalnego siedliska  
- „JESTEM OK - NIE BIORĘ!!!” - „Żyj świadomie - powiedz NIE narkotykom i 
dopalaczom!”, poznasz konsekwencje stosowania różnych używek 
- TRENING UMYSŁU - nauczysz się kilku podstawowych sztuczek: jak czytać 
szybciej, ze zrozumieniem oraz jak sukcesywnie można poprawiać pamięć, 
weźmiesz udział w różnych zabawach, które sprawdzą kondycję Twojego 
umysłu. 
- „KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI”  
 

 
 

 


