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krok 1

krok 3krok 2

krok 4 Zielone Szkoły 
z WakacjeOK to:

- bezpieczeństwo
- program stworzony z myślą 

  o dzieciach i młodzieży
- bogata oferta

- wszystkie zajęcia kreatywne 
  i aktywne

- scenariusze przystosowane 
  do wieku uczestników

Wybierz ilość zajęć 
w zależności od 
długości pobytu:

Ilość Zajęć:

4 6 9 12 15

Wybierz pasujący 
Wam termin i ustal 
z nami szczegóły!

Zielone szkoły realizujemy 
w miesiącach: 

kwiecień – czerwiec
wrzesień - listopad

Masz problem 
z transportem?

Pomożemy Ci zorganizować 

transport busem lub autokarem 

w zależności od ilości osób 

chętnych na wyjazd.
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Zielone Szkoły z WakacjeOk gwarantują Wam nowoczesny sprzęt sportowo-
-rekreacyjny, jednocześnie dbając o maksymalny poziom bezpieczeństwa. 
Zajęcia prowadzone są przez przeszkoloną kadrę instruktorsko-trenerską.

Gra zespołowa, polegająca na pozornej walce przy użyciu markerów. Gra 
toczy się według wybranego przez uczestników scenariusza.

Paintball

Pływać będziemy na jachcie typu kabinowego. Nauczysz się terminologii 
żeglarskiej, podstawowych zwrotów i zasad bezpieczeństwa.

ABC Żeglarstwa

Zestaw gier i zabaw integrujących uczestników. W nim między innymi:
wyścigi w nartach wieloosobowych, marsz gąsienic, zabawa skrzynki i wiele 
innych.

Pakiet - Kreatywnie i Aktywnie

Rozegracie pasjonujący mecz na ogromnym dmuchanym boisku.
Cel - zdobycie jak największej ilości goli.

Mega Piłkarzyki

Doświadczona kadra będzie Was ciągać na zabawkach pneumatycznych 
za skuterem lub motorówką. Poczujecie, co to wiatr we włosach!

Motorowodne Szaleństwa

Świetna zabawa na świeżym powietrzu. Zadaniem uczestnika jest samodzielne 
pokonanie trasy.

Park Linowy

Ścianka wspinaczkowa o wysokości 8 metrów i dwóch drogach wspinania. 
To niesamowita okazja by oprócz niebanalnej zabawy dostarczyć sporo 
adrenaliny i niecodziennych przeżyć.

Ściana Wspinaczkowa

Główne Atrakcje:
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Pojedynek toczony na okrągłej macie. 
Uczestnicy mają za zadanie strącić przeciwnika z półmetrowego podwyższenia.

Walki Gladiatorów

Uczestnicy zdobywają umiejętności potrzebne do przeżycia w trudnych 
warunkach.
Scenariusz zajęć jest zależny od stopnia zaawansowania grupy.

Survival

Wydzielone, bezpieczne miejsce w którym uczestnicy strzelają do przygoto-
wanego celu. Zabawa pod opieką instruktora.

Strzelnica Paintballowa

Zajęcia odbywają się na strzelnicy, która jest wyposażona w bezpieczne 
stanowisko do strzelania. Nad bezpieczeństwem czuwa instruktor.

Łuki i Wiatrówki

Aktywna forma wypoczynku z podziwianiem pięknych okoliczności 
przyrody. Przed wyruszeniem na wodę, uczestnicy przejdą krótki wykład na 

temat bezpieczeństwa.

Kajaki

Uczestnicy poznają tajniki chemii i fizyki, nikt już nie powie że te zajęcia są 
nudne. Zrozumiecie że chemia i fizyka tłumaczą wiele zjawisk z którymi 
spotykamy się na co dzień.

Laboratorium Chemiczne i Fizyczne

Dmuchana, gumowa, kula wodna do której wnętrza uczestnik wchodzi. 
Sterowana przez instruktora a brzegu. Uczestnik próbuje swoich sił stąpając 

po jeziorze.

Waterball

Ogromne gry planszowe w których rolę pionków odgrywacie Wy sami. Spró-
bujecie swoich sił w wyginaniu ciała w mega twisterze, zagracie w mega 
chińczyka.

Mega Gry XXL

Świetna i całkowicie bezpieczna atrakcja dla dzieci na której uczestnicy 
mogą szaleć do woli. Wspinaczka po linowej drabince a potem zjazd 

z góry zadowoli każdego.

Dmuchane Zjeżdżalnie

Gorączka zumba fitness opanowała już cały świat. To genialne połączenie 
tańca i fitnessu, muzyki latino, dance, a także świetnej atmosfery powoduje 
że zajęcia te zachwycają  wszystkich. 

Zumba i Fitness
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Ośrodek 
Wypoczynkowy

Ośrodek Wiktorowo położony jest 
na półwyspie jeziora Ostrowiec-
kiego w miejscowości Wiktorowo 
na Szlaku Piastowskim.

Ośrodek w którym prowadzimy 
nasze zielone szkoły to idealne 
miejsce dla każdej grupy wieko-
wej. Cisza, spokój i wypoczynek 
w otoczeniu natury. 

Miejsce idealne do zabawy 
i integracja na świeżym powietrzu. 
Gęstwina otaczającego ośrodek 
lasu, zaskoczy Cię świeżością 
powietrza i rześkimi zapachami. 

Oferujemy:
- nowoczesne pokoje z łazienkami
- przestronną stołówkę
- domowe jedzenie
- plażę z pomostem
- miejsce ogniskowe
- przystań nad wodą
- boisko do piłki nożnej i siatkowej
- sale wykładowe
- sala na dyskotekę
- grill
- park linowy, ściankę wspinaczkową
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ZAJĘCIA STRZELECKIE – 
WIATRÓWKI
- zawsze pod okiem instruktora 
który czuwa nad 
bezpieczeństwem
-wypróbujesz jak dobre masz oko
- na pamiątkę zabierzesz tarczę 
do której strzelałeś

STRZELNICA PAINTBALLOWA
- specjalnie przygotowane 
bezpieczne miejsce
-spróbujesz trafić we wszystkie 
przygotowane cele
-otrzymasz pakiet kulek do 
wystrzelania

WARSZTATY ŁUCZNICZE
-wypróbujesz różne rodzaje łuków
-sprawdzisz swoją celność i siłę
-poczujesz się jak wojownik

SURVIVAL – 
SZKOŁA PRZETRWANIA
-nauczysz się przetrwać w trudnych warunkach
-zobaczysz jak można sobie poradzić tylko 
z przedmiotami które dała natura
-rozpalisz ogień bez zapałek i poznasz wiele 
innych przydanych technik

ŚCIANKA WSPINACZKOWA
-poczujesz moc adrenaliny
-niecodzienne przeżycia i zarazem 
piękne widoki po dojściu na szczyt
-wysokość 8 metrów, kilka dróg  
wspinania, osoba asekurująca

PARK LINOWY
- szkolenie z zasad bezpieczeństwa
- zajęcia na wysokości na świeżym   
powietrzu
-pokonasz specjalnie przygotowany 
 tor, radość po przejściu niesamowita

SPŁYW KAJAKOWY
-krótki wykład na temat bezpie-
czeństwa nad wodą
-wykorzystasz umiejętności 
teoretyczne w praktyce
-zobaczysz jak przyjemnie a 
zarazem bezpiecznie można 
spędzać czas na wodzie

WATERBALL
-wielka gumowa dmuchana kula wodna
-uczestnik w środku kuli próbuje swoich sił 
i spaceruje po wodzie
-bezpieczne zajęcia, każdego uczestnika 
zabezpiecza instruktor prowadzący zajęcia

WALKI GLADIATORÓW
-na specjalnie przygotowanej 
macie stoczysz pojedynek 
gladiatorów
-bezpieczne i miękkie urządzenie
-spróbuj pokonać swojego 
przeciwnika

ZABAWA NA SKRZYNKACH
-rywalizacja dwóch drużyn
-kto pierwszy dojdzie do mety lub 
na szczyt
-zabawa w pionie i poziomie 
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GRY XXL
-świetna zabawa i integracja 
grupowa
-powyginasz ciało w mega 
twisterze
-spróbujesz dojść jak najszybciej 
do domku w grze mega chińczyk

KREATYWNIE I AKTYWNIE
-pakiet wyścigów integrujących 
uczestników zielonej szkoły
-wyścigi w spodniach potrójnych, 
workach, skoki na tubach
-marsz gąsienic, przeciąganie liny, 
zabawa hydraulik i wiele innych.

WARSZTATY TANECZNE
-nauczysz się wybranej choreografii
-zobaczysz jak wykonać prawidłową 
rozgrzewkę
-poczujesz najnowsze trendy

ZUMBA I FITNESS
-zobaczysz jak można połączyć 
taniec i fitness
-przygotujesz wraz z instruktorem 
układ
-a to wszystko w rytmach 
najnowszej muzyki

CHUSTA KLANZA
-weźmiesz udział w zabawie 
 z kolorową chustą
-zabawa dla uczestników w każdym 
wieku
-tęczowa przygoda – zobaczysz jak 
ważna jest praca w grupie

KARAOKE
-pokażesz umiejętności wokalne
-animator zabierze Was w świat najnow-
szych hitów
-zapewniamy salę, nagłośnienie, 
prowadzącego animatora

MATA TANECZNA
-naśladuj znaki pojawiające się na 
ekranie
-im szybciej tańczysz tym lepsze rezultaty 
osiągniesz
-zabawa wymagająca koordynacji

DYSKOTEKA
-po całodziennych zmaganiach 
– wieczorny relaks na dyskotece
-świetna zabawa, dużo śmiechu
-dla młodszych i starszych bez 
ograniczeń

OGNISKO Z ANIMATOREM
-ognisko nad brzegiem jeziora
-zagramy na gitarze lub 
pośpiewamy piosenki
-usmażymy kiełbaskę, zjemy pizzę 
lub naleśniki, dodatkowo 
pieczywo, herbata, ketchup
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POZNAJ PRZYRODĘ
-poznasz od podszewki pracę 
leśniczego
-zobaczysz i nauczysz się 
podstawowych nazw roślin 
i zwierząt
-zobaczysz zupełnie inny rodzaj 
pracy

POZNAJEMY OKOLICĘ
-wyruszymy w podróż po 
okolicach naszego ośrodka
-bieg na orientacje 
z wykorzystaniem nowych 
umiejętności
-wyznaczymy kierunki świata 
i nauczymy się poruszać po lesie

LABOLATORIUM CHEMICZNE 
lub FIZYCZNE
- pokazujemy uczestnikom jak fascynująca 
jest nauka i jak można się świetnie bawić
- nie zapominamy o bezpieczeństwie
-większość doświadczeń będziemy 
przeprowadzać wspólnie, zaraz również 
wyciągając wnioski

WARSZTATY SAMOOBRONY
-weźmiesz udział w krótkim kursie 
samoobrony
-poznasz zasady zachowania 
bezpieczeństwa w szkole, na 
podwórku i wielu innych miejsach
-propozycja dla aktywnych

NASZE SŁODKOŚCI-
ROBIMY WATĘ CUKROWA
-dowiesz się w jaki sposób powstaje 
wata cukrowa
-każdy uczestnik będzie mógł 
spróbować sam ją stworzyć
- na koniec spróbować

WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY
-poznasz podstawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy
-nauczysz się algorytmu BLS
-będzie wiedział jak reagować 
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia

TWORZENIE ZMYWALNYCH 
TATUAŻY
-poznasz sztukę robienia zmywalnego 
tatuażu
-własnoręcznie spróbujesz wykonać taki 
tatuaż
-dowiesz się jakie są tradycje związane 
z wykonywaniem tatuaży

WARSZTATY DECOUPAGE
-poznasz kreatywne techniki zdobienia 
przedmiotów
-stworzysz niesamowite dzieła
-przygotuj prezent dla najbliższych

JESTEM EKO
-warsztaty recyklingowe
-połączysz naukę z zabawą
-zobaczysz jak ciekawe rzeczy 
można wykonać z materiałów 
wtórnych

ZIELONO MI
-dowiesz się jak zdać o środowisko
-jak zdać o siebie i swoje zdrowie
-jak żyć w zgodzie z naturą

SPOTKANIE Z NIEZWYKŁYM 
CZŁOWIEKIEM
-poznasz pracę naszego gościa
-być może będzie to leśniczy, 
strażak, ratownik
-na pewno ciekawostki z jego 
codziennej pracy Cię zachwycą
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INDIAŃSKA PRZYGODA
-przeniesiesz się w zupełnie 
inny świat
-stoczysz bój o totem zwycięstwa
-zabawa przeprowadzona będzie 
w lesie

RANNY LOTNIK
-będziesz szukał zaginionego 
w lesie rannego lotnika
-skonstruujesz nosze i przetranspor-
tujesz lotnika 
w bezpieczne miejsce
-zdobędziesz informacje na temat 
pierwszej pomocy

SZUKAMY SKARBÓW
-przy pomocy wykrywacza metalu znajdziesz 
drogę do skarbu
-poznasz labirynt prowadzący do zagadki 
zaginionego skarbu
-w tej grze podstawa do współpraca z grupą

NOCNE ŚWIETLIKI
-przez mroczny las do celu 
poprowadzą Cię świetliki
-pokonasz nocną trasę, wykonując 
zagadkowe zadania
-wyprawa z niespodzianką 
i dreszczykiem emocji

BOMBOWO
-uratujesz świat przed zagładą
-za pomocą GPS’u odnajdziesz mapę 
prowadzącą do bomby
-zabawisz się w snajpera
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TORUŃ
Śladami Mikołaja Kopernika

Toruń:
- Stare Miasto i ratusz, 
- krzywa wieża, 
- seans w Planetarium, 
- warsztaty w Muzeum Piernika

Cena 89 zł/os. 
przy grupie min.40 os.

BYDGOSZCZ
Szlakiem zabytków
hydrotechniki

Bydgoszcz:
- Muzeum Mydła i Historii Brudu, 
- rejs Bydgoskim tramwajem wodnym, 
- Muzeum Wodociągów 
- Wieża Ciśnień, 
- Gra miejska (zwiedzanie miasta 
poprzez odgadywanie zagadek, 
łamanie szyfrów i zadań) 

Cena 99 zł/os. 
przy min.40 os. 

BISKUPIN
Spotkanie z Historią

Biskupin:
- przejazd koleją wąskotorową na trasie 
Żnin- Wenecja- Biskupin, 
- zwiedzanie Muzeum Kolejki Wąskotorowe 
w Wenecji,  
- warsztaty w Muzeum Archeologicznym 
w Biskupinie.

Cena 99 zł/os. 

przy grupie min. 40 os. 

Program Fakultatywny
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