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MAMUT CAMP  
#Akademia Aktywnego Wypoczynku 
              Integracja  3 dni (wrzesieo, październik)  
  
 
 

MIEJSCE:  „Mamut Camp” Strzegowo 
 
PROGRAM:  „Bardziej Aktywnie” - ścianka wspinaczkowa, strzelnica, zorbing, golf, twister, 

warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, zabawy terenowe, sporty drużynowe, kino, 
ognisko/dyskoteka,  

 
 

Proponowany przez Nas program imprezy możemy dowolnie zmieniad, dodając lub zmieniając poszczególne atrakcje. Ostateczna cena będzie 
zależed od wybranych przez Paostwa atrakcji i programu. 

 
CENA     290 pln/os  (grupa 45 + 4 opiekunów) 

obejmuje: zakwaterowanie (pokoje 4-5 os.) z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, ognisko),  
bezpłatny pobyt  opiekunów, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, realizację programu. Bilety wstępu 
wg zaplanowanego programu.  
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Przykładowy Plan Wycieczki 3 dniowej #Akademia Aktywnego Wypoczynku 

Proponowany przez nas program imprezy możemy dowolnie modyfikowad, dodając lub zmieniając poszczególne atrakcje.  

Do każdej klasy przypisany jest  instruktor, który towarzyszy grupie podczas pobytu.   

 

Dzieo I     

  7.30 - zbiórka i wyjazd spod szkoły 

  10.30 - przyjazd do Akademii 

  10.45 -zakwaterowanie, zapoznanie się z okolicą i regulaminem,  

  12.00 -  sporty drużynowe, gry i zabawy integracyjne  

  14.00 - obiad 

  15.00 - ścianka wspinaczkowa, poziome bungee, kule wodne, strzelnica 

  19.00 - kolacja 

  20.30 - dyskoteka  lub gra plenerowa     

Dzieo II   

  8.30 - poranny rozruch 

  9.00 - śniadanie    

  10.00- warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne, golf, zajęcia sportowe  

  14.00 - obiad 

15.00 - zabawy terenowe -  "Zaginiony skarb"   

17.00 - kreatywne warsztaty "Mam talent" 

19.00 - ognisko + kolacja w plenerze 

20.30 - seans filmowy 

 Dzieo III   

   8.30 - poranny rozruch 

   9.00 - śniadanie 

   10.00 - zabawa terenowa - "Jak dobrze znamy Mamut Camp?"    

   12.00 - podsumowanie wyjazdu, wręczenie odznaczeo, 

14.00 - obiad 

15.00 -wykwaterowanie,  wyjazd z ośrodka 

17.00 - planowany powrót pod szkołę 


