
BAZY PRZYGODY  MAZURY 2020 

informacje ogólne

Ośrodek wypoczynkowy Kalwa znajdujący się w Pasymiu. Malowniczo położony nad brzegiem jeziora Kalwa w otoczeniu mazurskich 

lasów. Lokalizacja Bazy i jej infrastruktura sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do aktywnego, letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.   

Obszar Ośrodka zajmuje 22 hektary. Teren jest w całości ogrodzony i strzeżony.

Ośrodek
Ośrodek wypoczynkowy Kalwa znajdujący się w Pasymiu. Malowniczo położony nad brzegiem jeziora Kalwa w otoczeniu
mazurskich  lasów.  Lokalizacja  Bazy  i  jej  infrastruktura  sprawiają,  że  jest  to  doskonałe  miejsce  do aktywnego,  letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży.  Obszar Ośrodka zajmuje 22 hektary. Teren jest w całości ogrodzony i strzeżony.
Ośrodek w swojej infrastrukturze posiada:

• boiska do piłki  nożnej,  piłki  koszykowej,  korty tenisowe ( zewnętrzne i  kryte),  kryty basen, siłownię,  kręgielnię, 
stadninę koni.

Wyżywienie
Pyszne posiłki serwowane są na przystosowanej do pobytu dzieci i młodzieży stołówce. Uczestnicy obozu objęci są pełnym 
wyżywieniem. Serwujemy 4 posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolację.

*Diety specjalne uwzględniane po wcześniejszym zgłoszeniu i konsultacji.

Zakwaterowanie
Uczestnicy zakwaterowani są w 8-mio osobowych namiotach typu Bundeswehr, wyposażonych w:

• łóżka, pościel, półki na rzeczy.

Na terenie podobozu znajdują się sanitariaty z toaletami i prysznicami. 

Kadra i bezpieczeństwo
Nasi  pracownicy  posiadają  wieloletnie  doświadczenie  w  turystyce  młodzieżowej.  Zwracamy  szczególną  uwagę  na
bezpieczeństwo uczestników naszych kolonii oraz dbamy o wysoką jakość realizacji zajęć. Zajęcia prowadzą:

• instruktorzy przeszkoleni w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,  animatorzy czasu wolnego, ratownicy wodni.

ZABIERZ ZE SOBĄ

• legitymację szkolną, strój kąpielowy, nakrycie głowy, krem do opalania z filtrem, strój i obuwie sportowe,  suchy prowiant na 

drogę dojazdową. 

CENA ZAWIERA: medyczną,zajęcia programowe prowadzone przez instruktorów i animatorów,opiekę ratownika wodnego,ubezpieczenia 

NNW.

CENA NIE ZAWIERA: transportu (możliwość skorzystania z organizowanego przez nas dojazdu, pod opieką wychowawcy - za dodatkową 

opłatą, wg cen w tabeli)   

MIASTA WYJAZDOWE: Dojazd własny – 0 zł, Olsztyn – 80 zł, Warszawa – 170 zł, Gdańska – 170 zł, Toruń – 170 zł, Bydgoszcz – 170 zł, 

Kraków – 200 zł, Szczecin – 200 zł, Poznań – 180 zł
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OBÓZ WAKACJE DLA AKTYWNYCH

Cena: 1629 zł  Wiek: 8-12 lat / 13-17 lat Zakwaterowanie: namiot

PROGRAM:

STREFA GWARANTOWANEJ ZABAWY

• Zintegrujesz się z kolegami podczas niesamowitej rozgrywki bowlingowej. Spróbujesz strącić wszystkie 

kręgle w jak najmniejszej liczbie rzutów.

• Segway X2 SE - poznasz działanie najnowszej technologii w elektrycznym, dwukołowym pojeździe i pokonasz 
specjalnie przygotowany tor przeszkód.

• Podczas zajęć integracyjnych dobrze poznasz sowich obozowych kolegów. Zabawne wyzwania będą 
sprzyjać zawieraniu nowych znajomości i zawiązywaniu przyjaźni.

• Zagrasz w oryginalną grę zespołową, w której piłkę zastąpią balony wypełnione wodą. Poruszaj się sprawnie 
po boisku, a wygrasz balonową rozgrywkę.

• Sprawimy, że poczujesz się jak Robin Hood i nauczysz się celnie strzelać z łuku.

• Wcielisz się w rolę detektywa, który będzie musiał rozwikłać zagadkę Tajemniczej Zbrodni.

• Po zapadnięciu zmroku wyruszymy jako Tropiciele na leśną wyprawę.

• Dowiesz się kim są Rozbitkowie i jak udzielić im pierwszej pomocy.

• Wyruszysz na Misję Kryptograficzną. Czy uda Ci się rozszyfrować wszystkie wskazówki?

• Odbędziesz trening snajperski podczas zajęć na strzelnicy paintballowej. (50 kulek)

STREFA TRENINGU

• NOWOŚĆ!! Dmuchany tor przeszkód - podejmiesz wyzwanie, próbując ustanowić rekord toru podczas 
wesołego wyścigu.

• NOWOŚĆ!!Jazda Konna – odwiedzisz stadninę koni, gdzie poznasz zasady pielęgnacji tych zwierząt. Dowiesz
się jak przygotować konia do jazdy. Zajęcia obejmują jazdę na lonży, w ręku lub samodzielnie. (1 x 1,5 h)

• Przed Tobą prawdziwe wyzwanie. Podejmiesz próbę zbudowania najwyższej wieży ze skrzynek. Wykaż się 
odwagą, stając na jej szczycie.

• Fitness - weźmiesz udział w aktywnych zajęciach, budujących kondycję i koordynację ruchową. Świetna 
zabawa przy muzyce!

• Poznasz nowe kroki taneczne, bawiąc się w zumbowych rytmach. Stworzycie niepowtarzalny układ, który 
zaprezentujecie obozowym kolegom.

• Poranna gimnastyka – dzięki aktywności na świeżym powietrzu rozpoczniesz dzień z solidną dawką dobrej 
energii!

• ,,STREFOgedon”- wykaż się umiejętnościami podczas olimpiady z przeszkodami na wesoło.

• Spróbujesz swoich sił w sportach drużynowych i zespołowych rozgrywkach, pamiętaj liczy się współpraca!

STREFA  WODNEGO SZALEŃSTWA
• Czeka Cię wyprawa kajakowa po jeziorze Kalwa.

• NOWOŚĆ!! Nauczysz się podstaw żeglowania i węzłów oraz zabierzemy Cię w niezwykły rejs żaglówkami 
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typu Omega.

• Odkryjesz uroki mazurskiego krajobrazu podczas wyprawy rowerami wodnymi.

• Przećwiczysz umiejętności pływackie podczas zajęć na krytym basenie.

• Rozegrasz mecz na boisku umieszczonym na wodzie. Współpracuj z drużyną, a uda Ci się pokonać 
przeciwnika.

• Wszystkie zajęcia odbywają się pod czujnym okiem ratownika wodnego.

 STREFA LETNIEGO RELAKSU

• Wieczory wypełnią Ci zabawy przy ognisku. Nie zabraknie mazurskich piosenek ogniskowych oraz pysznych, 
pieczonych kiełbasek.

• Poznasz okolice podczas pieszych wycieczek krajoznawczych. Spacery i marsze zwiadowcze sprawią, że 
doskonale będziesz się orientował w terenie.

•  Kąpiele i plażowanie - skorzystasz z relaksujących kąpieli słonecznych i wodnego szaleństwa w 

wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika wodnego!

• Będziesz miał okazję zaprezentować swój talent wokalny podczas obozowego karaoke. Zaśpiewasz swoje 
ulubione utwory solo, w duecie lub w grupie.

• Pochwalisz się poznanymi wcześniej krokami tanecznymi na wystrzałowej dyskotece obozowej. Zostań 
królem parkietu!

 STREFA ARTYSTY

• NOWOŚĆ!! Dbamy o przyrodę! Zaprojektujesz i ozdobisz swoją własną eko torbę.

• Samodzielnie wykonasz wyjątkowe, pachnące mydełko, a następnie zapakujesz artystycznie swoje dzieło.

• Wcielisz się w rolę szalonego naukowca w wesołym laboratorium, gdzie wspólnie 
przeprowadzimy widowiskowe eksperymenty.

• Podczas gali Wytwórni Talentów będziesz miał niepowtarzalną okazję, zaprezentować swój wyjątkowy talent. 
Oczaruj jury oraz widownię i zostań "Gwiazdą Obozu".

 DODATKOWO KAŻDY UCZESTNIKOTRZYMA

• unikalną koszulkę „Wakacje 2020”,

• certyfikat uczestnictwa.
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OBÓZ SURVIVALOWO-PAINTBALLOWY

Cena: 1649 zł, Wiek: 10-13 lat / 14-17 lat, Zakwaterowanie: namiot

PROGRAM:

STREFA PRZETRWANIA SZEREGOWYCH

• Przejdziesz  specjalnie  przygotowany rozszerzony  kurs  survivlu. Czeka  na  Ciebie  szkolenie  teoretyczne,
podczas którego poznasz historię i teorię survivalu.

• Dowiesz  się  z  jakich  materiałów  można  zbudować  wytrzymałe schronienie  w  warunkach
terenowych. Zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce, zespołowo budując schronienie.

• Poznasz rodzaje stosów ogniskowych i spróbujesz rozpalić ogień bez użycia zapałek pod okiem instruktora.

• Zgłębisz tajniki sztuki kamuflażu i dowiesz się, jak bezpiecznie przetrwać w lesie będąc niewidzialnym.

• Aby przetrwać w ekstremalnych warunkach musisz wiedzieć jak pozyskać pożywienie. Poznasz podstawy
kuchni survivalowej.

• Weźmiesz udział w treningu żołnierskim. Podczas musztry nauczysz się sprawnego wykonywania rozkazów.
Trening obejmuje m.in. sprawne zajmowanie miejsca w szyku, marsz krokiem równym i defiladowym, zwroty w
miejscu i w marszu.

• Poznasz podstawowe zasady taktyki i strategii.

• Odbędziesz trening snajperski podczas zajęć na strzelnicy paintballowej. (50 kulek)

• Czekać na Ciebie będzie prawdziwe wyzwanie! Spróbujesz odnaleźć się w trudnych warunkach terenowych i
pokonać ekstremalny tor przeszkód.

• Zaprawa poranna– ćwiczenia na świeżym powietrzu, przygotują Cię do dnia pełnego wyzwań !

• Każdy miłośnik survivalu powinien mieć w swoim wyposażeniu bransoletkę survivalową. Wykonasz taktyczne
bransoletki z paracordu i poznasz ich zastosowanie

• Wykonasz drewnianą odznakę według własnego projektu.

STREFA WYZWAŃ KAPRALA

• NOWOŚĆ!! Dmuchany  tor  przeszkód -  podejmiesz  wyzwanie,  próbując  ustanowić  rekord  toru  podczas
wesołego wyścigu.

• Rozegrasz 3  ekstremalne,  fabularyzowane  gry  paintballowe z  użyciem  broni  barwiącej.  Wykorzystując
wiedzę taktyczną i strategiczną, podejdź przeciwnika i wygraj potyczki. (600 kulek)

• Przed Tobą prawdziwe wyzwanie. Podejmiesz próbę zbudowania najwyższej wieży ze skrzynek. Wykaż się
odwagą, stając na jej szczycie.

• Kryptonim Generał - zaplanujesz desant nocą, będziesz mógł wykorzystać taktyczne umiejętności.

• Po zapadnięciu zmroku wyruszymy jako Tropiciele na leśną wyprawę.

• Dowiesz się kim są Rozbitkowie i jak udzielić im pierwszej pomocy.

• Wyruszysz na Misję Kryptograficzną. Czy uda Ci się rozszyfrować wszystkie wskazówki?

• Nauczysz się odnajdować za pomocą kompasu, wyznaczone w terenie punkty. Zdobyte umiejętności będą
przydatne podczas marszu na orientację. Pokaż jak doskonale posługujesz się mapą i poruszasz w terenie.

• Spróbujesz swoich sił w sportach drużynowych i zespołowych rozgrywkach, pamiętaj liczy się współpraca!

www.kolonieiobozy.net



STREFA GWARANTOWANEJ ZABAWY

• Zintegrujesz  się  z  kolegami  podczas  niesamowitej rozgrywki  bowlingowej. Spróbujesz  strącić  wszystkie
kręgle w jak najmniejszej liczbie rzutów.

• Zagrasz w oryginalną grę zespołową, w której piłkę zastąpią balony wypełnione wodą. Poruszaj się sprawnie
po boisku, a wygrasz balonową rozgrywkę.

• Segway X2 SE - poznasz działanie najnowszej technologii w elektrycznym, dwukołowym pojeździe i pokonasz
specjalnie przygotowany tor przeszkód.

• Podczas zajęć  integracyjnych dobrze  poznasz  sowich  obozowych  kolegów.  Zabawne  wyzwania  będą
sprzyjać zawieraniu nowych znajomości i zawiązywaniu przyjaźni.

• Będziesz  miał  okazję  zaprezentować  swój  talent  wokalny  podczas  obozowego karaoke. Zaśpiewasz swoje
ulubione utwory solo, w duecie lub w grupie.

• Podczas gali Wytwórni Talentów będziesz miał niepowtarzalną okazję, zaprezentować swój wyjątkowy talent.
Oczaruj jury oraz widownię i zostań "Gwiazdą Obozu".

STREFA WODNEGO SZALEŃSTWA

• Czeka Cię wyprawa kajakowa po jeziorze Kalwa.

• NOWOŚĆ! Nauczysz się podstaw żeglowania i  węzłów oraz zabierzemy Cię w niezwykły rejs żaglówkami
typu Omega.

• Odkryjesz uroki mazurskiego krajobrazu podczas wyprawy rowerami wodnymi.

• Przećwiczysz umiejętności pływackie podczas zajęć na krytym basenie.

• Rozegrasz  mecz  na boisku  umieszczonym  na  wodzie. Współpracuj  z  drużyną,  a  uda  Ci  się  pokonać
przeciwnika.

• Wszystkie zajęcia odbywają się pod czujnym okiem ratownika wodnego.

STREFA LETNIEGO RELAKSU

• Kąpiele i plażowanie - skorzystasz z relaksujących kąpieli słonecznych i wodnego szaleństwa w 
wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika wodnego!

• Poznasz okolice podczas pieszych wycieczek krajoznawczych. Spacery i marsze zwiadowcze sprawią, że 
doskonale będziesz się orientował w terenie.

• Wieczory wypełnią Ci zabawy przy ognisku. Nie zabraknie mazurskich piosenek ogniskowych oraz pysznych, 
pieczonych kiełbasek.

• Zostań królem parkietu, na wystrzałowej dyskotece obozowej.

DODATKOWO KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA

• unikalną koszulkę „Wakacje 2020”, certyfikat uczestnictwa.
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OBÓZ PAINTBALLOWY 
Cena: 1699 zł, Wiek: 10-13 lat / 14-17 lat, Zakwaterowanie: namiot

PROGRAM:

STREFA SNAJPERA

• Odbędziesz trening snajperski podczas zajęć na strzelnicy paintballowej. (50 kulek)

• Rozegrasz ekstremalne, fabularyzowane gry paintballowe z użyciem broni barwiącej. Wykorzystując wiedzę
taktyczną i strategiczną, podejdź przeciwnika i wygraj potyczki. (1000 kulek)

• NOWOŚĆ! Sprawdzisz jakie tajemnice kryje pole paintballowe nocą - wieczorna potyczka paintballowa! (100
kulek)

• Weźmiesz udział w treningu żołnierskim. Podczas musztry nauczysz się sprawnego wykonywania rozkazów. 
Trening obejmuje m.in. sprawne zajmowanie miejsca w szyku, marsz krokiem równym i defiladowym, zwroty w 
miejscu i w marszu.

• Poznasz podstawowe zasady taktyki i strategii.

• Survival - dowiesz się z jakich materiałów można zbudować wytrzymałe schronienie w warunkach terenowych.
Zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce, zespołowo budując schronienie.

• Zaprawa poranna– ćwiczenia na świeżym powietrzu, przygotują Cię do dnia pełnego wyzwań !

• Każdy miłośnik survivalu powinien mieć w swoim wyposażeniu bransoletkę survivalową. Wykonasz taktyczne
bransoletki z paracordu i poznasz ich zastosowanie

• Wykonasz drewnianą odznakę według własnego projektu.

STREFA WYZWAŃ KAPRALA

• NOWOŚĆ!! Dmuchany tor przeszkód - podejmiesz wyzwanie, próbując ustanowić rekord toru podczas 
wesołego wyścigu.

• Przed Tobą prawdziwe wyzwanie. Podejmiesz próbę zbudowania najwyższej wieży ze skrzynek. Wykaż się 
odwagą, stając na jej szczycie.

• Kryptonim Generał - zaplanujesz desant nocą, będziesz mógł wykorzystać taktyczne umiejętności.

• Po zapadnięciu zmroku wyruszymy jako Tropiciele na leśną wyprawę.

• Dowiesz się kim są Rozbitkowie i jak udzielić im pierwszej pomocy

• Wyruszysz na Misję Kryptograficzną. Czy uda Ci się rozszyfrować wszystkie wskazówki?

• Nauczysz się odnajdować za pomocą kompasu, wyznaczone w terenie punkty. Zdobyte umiejętności będą 
przydatne podczas marszu na orientację. Pokaż jak doskonale posługujesz się mapą i poruszasz w terenie.

• Czekać na Ciebie będzie prawdziwe wyzwanie. Spróbujesz odnaleźć się w trudnych warunkach terenowych i 
pokonać ekstremalny tor przeszkód.

• Spróbujesz swoich sił w sportach drużynowych i zespołowych rozgrywkach, pamiętaj liczy się współpraca!

STREFA GWARANTOWANEJ ZABAWY

• Zintegrujesz się z kolegami podczas niesamowitej rozgrywki bowlingowej. Spróbujesz strącić wszystkie 
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kręgle w jak najmniejszej liczbie rzutów.

• Zagrasz w oryginalną grę zespołową, w której piłkę zastąpią balony wypełnione wodą. Poruszaj się sprawnie 
po boisku, a wygrasz balonową rozgrywkę.

• Segway X2 SE - poznasz działanie najnowszej technologii w elektrycznym, dwukołowym pojeździe i pokonasz 
specjalnie przygotowany tor przeszkód.

• Podczas zajęć integracyjnych dobrze poznasz sowich obozowych kolegów. Zabawne wyzwania będą 
sprzyjać zawieraniu nowych znajomości i zawiązywaniu przyjaźni.

• Będziesz miał okazję zaprezentować swój talent wokalny podczas obozowego karaoke. Zaśpiewasz swoje 
ulubione utwory solo, w duecie lub w grupie.

• Podczas gali Wytwórni Talentów będziesz miał niepowtarzalną okazję, zaprezentować swój wyjątkowy talent. 
Oczaruj jury oraz widownię i zostań "Gwiazdą Obozu".

STREFA WODNEGO SZALEŃSTWA

• Czeka Cię wyprawa kajakowa po jeziorze Kalwa.

• NOWOŚĆ!! Nauczysz się podstaw żeglowania i węzłów oraz zabierzemy Cię w niezwykły rejs żaglówkami 
typu Omega.

• Przećwiczysz umiejętności pływackie podczas zajęć na krytym basenie.

• Rozegrasz mecz na boisku umieszczonym na wodzie. Współpracuj z drużyną, a uda Ci się pokonać 
przeciwnika.

• Wszystkie zajęcia odbywają się pod czujnym okiem ratownika wodnego.

STREFA LETNIEGO RELAKSU

• - Kąpiele i plażowanie - skorzystasz z relaksujących kąpieli słonecznych i wodnego szaleństwa w 
wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika wodnego!

• - Poznasz okolice podczas pieszych wycieczek krajoznawczych. Spacery i marsze zwiadowcze sprawią, że 
doskonale będziesz się orientował w terenie.

• - Wieczory wypełnią Ci zabawy przy ognisku. Nie zabraknie mazurskich piosenek ogniskowych oraz pysznych,
pieczonych kiełbasek.

• -Zostań królem parkietu, na wystrzałowej dyskotece obozowej.

DODATKOWO KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA

• unikalną koszulkę „Wakacje 2020”, certyfikat uczestnictwa.
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