
AKADEMIA SPORTU „URWIS” 

ZAPRASZA 

 DZIECI W WIEKU 6 – 15 LAT  

NA 

OBÓZ PRZYGODOWO – SPORTOWY  

W MOMOTACH  DOLNYCH  

W TERMINIE 

22.06 – 29.06.2019 

Wakacyjne przygody, ogrom emocji, gry i zabawy terenowe, zajęcia na 

nowo wybudowanym basenie na terenie ośrodka, wyżywienie z 

miejscowych produktów, integracja z rówieśnikami, aktywność fizyczna 

oraz dużo śmiechu we wspaniałej atmosferze… 

Te oraz wiele innych atrakcji czekają na dzieci i młodzież na naszym 

obozie. 

Wszystkie zajęcia dostosowujemy do wieku dzieci. 

Ilość miejsc ograniczona, prosimy nie zwlekać... :) 

CENA 1199/os. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

ZAPISY: biuro@akademia-urwis.pl 

502 396 677 

515 122 116 

Poniżej zamieszczamy propozycję wybranych gier i zabaw... 



Małpie drzewo - Zabawa, która daje możliwość wspinania się po specjalnie 

przygotowanym drzewie. Do drzewa przymocowane są specjalne uchwyty 

i elementy, dzięki którym każdy z uczestników może wejść na samą górę drzewa. 

Zabawa polecana dla dzieci i młodzieży. 

Każdy uczestnik zakłada profesjonalny sprzęt alpinistyczny i asekurowany jest 

przez instruktora. 

 

Wieża ze skrzynek - zabawa polegająca na jak ułożeniu jak najwyższej wieży 

ze skrzynek z równoczesnym wchodzeniem na nią. Podczas tej konkurencji każdy 

z uczestników może sprawdzić swój lęk wysokości oraz zmysł równowagi . 

Każdy uczestnik zakłada profesjonalny sprzęt alpinistyczny i asekurowany  

 

 

 

 

 

 

Samochody terenowe - wyjazd do lasu samochodami terenowymi, gdzie uczestnicy pokonują trudne 

tereny takie jak: wzniesienia, strome spadki terenu, doły aż po mokradła dla osób szukających największej 

ilości wrażeń. 

Dmuchańce: byk rodeo, ścianka wspinaczkowa, ring bokserski , giadiatorzy /colosseum ,mega kręgle, 

dart, sumo, rycerze  

                 

Basen odkryty - ogrodzony basen na terenie ośrodka dostępny wyłącznie dla uczestników obozu 

w dowolnych terminach wskazanych przez opiekunów. 

Szyszkolandia - jest to gra planszowa w terenie. Zadaniem uczestników jest dotarcie do ostatniego pola 

na planszy poprzez udzielanie prawidłowych odpowiedzi na pytanie z przyrody oraz opłacenia pola 

odpowiednią kartą przetargową w postaci zwykłej lub/i nietypowej szyszki. 



Ameryka - Gra fabularna w której uczestnicy cofają się do czasów wielkich odkryć kiedy to Krzysztof 

Kolumb chcąc dotrzeć do Indii odkrywa Amerykę. Niestety przybycie ich tworzy konflikt między Indianami, 

plemionami a nowoprzybyłymi europejczykami  Zadaniem uczestników jest pojednanie wszystkich poprzez 

rozmowy, negocjacje, wykonanie krótkich lecz niekoniecznie prostych zadań. 

Paintball - zabawa polegająca na strzelaniu do siebie kulami z farbą. Dostępne jest wiele scenariuszy zabaw 

takich jak np: Capture the flag - zdobycie flagi - Gracze zostają podzieleni na 2 drużyny, które zostają 

umieszczone po przeciwnych stronach pola gry. Wygrywa drużyna, która zdobędzie flagę przeciwnika. Każda 

rozgrywka prowadzona jest przez doświadczonego instruktora na specjalnie przygotowanym polu. Zabawa 

od 13 lat 

Soft paintball - odmiana paintballa, w której wykorzystuje się pistolety o mniejszym kalibrze i mniejszej 

mocy co powoduje że trafienia są mniej bolesne. Zasady gry takie same jak w normalnym paintballu, ale wiek 

uczestników od 11 lat. 

Paintball shotgun - zabawa paintballowa dla najmłodszych, całkowicie bezpieczna i bezbolesna. Gra 

toczy się na profesjonalnym polu paintballowym i rozgrywana jest w drużynach podzielonych na kolor. 

Zabawa od 8 roku życia 

Spływ kajakami - trasy od 1h do 5. Długość i stopień trudności 

trasy dobierany do umiejętności uczestników. Z grupą płynie 

instruktor kajakarstwa. Wiek uczestników: od 13 lat 

w dwuosobowych kajkach, młodsi wraz z opiekunami i instruktorami 

w dwuosobowych kajakach. 

 

Podchody nocne - Zabawa nocna polegająca na wytropieniu miejsca skarbu ukrytego za ścieżką pełną 

emocji i wrażeń. 

 

Podczas obozu prowadzić będziemy również zajęcia edukacyjno – sportowe 

z wykorzystaniem interaktywnej podłogi FunFloor, 

 która angażuje w zabawę nawet najbardziej nieśmiałe dzieci. 

      

 


