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ADRENALINA, PRZYGODA I ROZRYWKA
TO ATUTY TEGO OBOZU

Organizator: Expert Obozy
Wiek uczestnika: 10-16 lat

AKTYWNY WYPOCZYNEK

TERMINY:
24.06. – 01.07.2018 – cena 1290 z³ 
07.08. – 14.08.2018 – cena 1290 z³

 Z MACIEJEM ALBINOWSKIM

DAKAROWA
PRZYGOWA
DAKAROWA
PRZYGOWA



Zajêcia:
- 4-5 bloków zajêciowych dziennie - od 1,5 do 3 godzin ka¿dy,
- wieczorem przewidziane wspólne zabawy i zajêcia

Przygoda z du¿¹ dawk¹ adrenaliny. Dreszcz emocji, rosn¹ca temperatura rywalizacji i extremalne doznania 
to codziennoœæ tego obozu. Trudne warunki, b³oto, kurz bêd¹ Wam towarzyszy³y w zajêciach quadowych. 
W dakarowy œwiat wprowadzi Was Maciej Albinowski - wielokrotny uczestnik miêdzynarodowych rajdów 
terenowych. Maciej opowie o kulisach wielkich imprez offroadowych, ale te¿ przybli¿y techniki 
bezpiecznej i ekscytuj¹cej jazdy na quadzie.

Kolejny zastrzyk adrenaliny dostarczy Wam gra w paintball. Nasi instruktorzy to uczestnicy wielu 
krajowych turniejów paintballowych. Chêtnie przeka¿¹ Wam swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci.
Ka¿dy dzieñ obozu to wielka porcja zabawy, radoœci i emocji, które wspólnie prze¿yjemy.

Program:
QUADY –    to podstawowy element obozu. Zapoznacie siê z jego budow¹, mo¿liwoœciami w teorii i w prawdziwym terenie. Zajêcia 
poprowadz¹ instruktorzy z wieloletnim doœwiadczeniem. Na naszych zajêciach k³adziemy nacisk na bezpieczeñstwo, st¹d wszyscy 
uczestnicy przechodz¹ szkolenia i otrzymuj¹ ekwipunek do jazdy na quadzie. JeŸdzimy na maszynach dostosowanych do wzrostu i 
wieku, na specjalnie przygotowanym torze, zawsze pod opiek¹ instruktora

DAKAROWA PRZYGODA – uczestnik Rajdu Dakar, Maciej „Albin” Albinowski przeniesie Was w œwiat rajdów terenowych. Poka¿e 
sprzêt, na którym siê œciga oraz opowie o kulisach najbardziej wymagaj¹cych rajdów œwiata. 

Maciej „Albin” Albinowski  to zapalony kierowca i kolekcjoner mocnych wra¿eñ. Rozpocz¹³ swoj¹ przygodê z off-roadem pod koniec 
lat 90-tych. Na koncie ma wiele osi¹gniêæ w rajdach terenowych nie tylko w Polsce. Zwyciê¿a³ w rajdach w ró¿nych czêœciach 
Europy, ale równie¿ w Afryce i Ameryce Po³udniowej. „Albin” w 2012 roku zadebiutowa³ w najs³ynniejszym rajdzie œwiata, w 
Dakarze. Uczyni³ to jako trzeci Polak w historii, na quadzie. Maciej ma tak¿e inne, równie ekstremalne osi¹gniêcia, jak rekord Polski 
w najszybszej jeŸdzie quadem w terenie, zreszt¹ niepobity do dziœ. Maciek podczas zajêæ poka¿e wiele zdjêæ z rajdów oraz odpowie na 
ka¿de pytania uczestników obozu

PAINTBALL – to kolejna extremalna przygoda, któr¹ z nami prze¿yjecie. Tu wyka¿ecie siê zdolnoœciami prawdziwego stratega, by 
przetrwaæ na polu bitwy. Tu nauczycie siê wspó³pracowaæ w zespole, by osi¹gn¹æ sukces. Tu poznacie techniki leœnego kamufla¿u 
oraz nauczycie siê obcowaæ z natur¹. Udoskonalicie umiejêtnoœci strzeleckie, æwicz¹c na stanowiskach strzelniczych (wiatrówki, ³uki, 
markery). Wyposa¿ymy Was w kompletny strój do gry w paintball. 

ADRENALINA, PRZYGODA I ROZRYWKA
TO ATUTY TEGO OBOZU

Zajêcia rozrywkowe:
- dyskoteka i karaoke 
- kino pod chmurk¹
- fotobudka – hit sezonu 2018!
- ognisko

www.obozy.expert



Zakwaterowanie:

Wy¿ywienie:
Obozowe wy¿ywienie to: œniadanie, obiad,  i kolacja. 
Jedzenie jest bardzo ró¿norodne i oparte na upodobaniach wiêkszoœci 
dzieci i m³odzie¿y. Jest przy tym zdrowe i w iloœci wystarczaj¹cej dla 
ka¿dego uczestnika. Uwzglêdniane s¹ wszelkie diety, o których nale¿y 
wspomnieæ przy zapisach dziecka na obóz.

Cena zawiera:
Zakwaterowanie, wy¿ywienie 4 razy dziennie (œniadanie, obiad, deser, 
kolacja), bardzo aktywny program, opiekê kadry pedagogicznej i 
instruktorskiej, opiekê pielêgniarki oraz ratownika Wopr, ubezpieczenie 
NNW (10.000z³), podatek VAT, 600 kulek paintballowych na uczestnika - 
ok. 3 zajêæ, zajêcia quad’owe - ok. 3 zajêæ, wyposa¿enie quadowca (kask, 
gogle, kominiarka), wyposa¿enie paintballisty (kombinezon, maska, 
marker).

Cena nie zawiera:
Dojazdu 

Co zabraæ:

Oœrodek Wypoczynkowy „Nowy Dworek” po³o¿ony jest w województwie 
lubuskim, tu¿ nad brzegiem jeziora Paklicko Wielkie. Ma 6 ha powierzchni i 
bogat¹ infrastrukturê sportow¹ i rekreacyjn¹. Otacza go malowniczy leœny 
teren i jest jedynym oœrodkiem nad tym piêknym jeziorem. Oœrodek jest 
ogrodzony, dozorowany i monitorowany.  Zakwaterowanie uczestników 
obozu odbêdzie siê w pawilonie kolonijnym w pokojach 5-6 osobowych 
(³azienki na korytarzu). 

podwieczorek

Wygodny ubiór (stroje niekrêpuj¹ce ruchów) do æwiczeñ, nieprzemakaln¹ 
kurtkê sportow¹, obuwie sportowe, ma³y plecak oraz wygodne buty do 
wycieczek pieszych, ciep³y sweter lub polar, strój k¹pielowy (czepek, 
k¹pielówki, okulary p³ywackie) krem z filtrem UV, letnie nakrycie g³owy 
(czapkê lub chustkê), do zajêæ terenowych - gorsz¹ bluzê i spodnie oraz 
odpowiednie obuwie np. buty trekingowe, latarkê z zapasem baterii, 
legitymacjê szkoln¹ oraz dobry humor. 
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Wiêcej informacji o oœrodku
 na www.nowydworek.com.pl
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