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KURPIE: sportowo- integracyjne 

rozgrywki 

Sugerowany program : 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Łomży.  

Zajęcia sportowe na terenie ośrodka:  

 Turniej Team Building - rozwijanie umiejętności radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach. Problemowe zadania mają na celu 

zintegrować zespół przez  zabawę. Konkurencje np. 

narty wieloosobowe, gąsienica, wyścig w spodniach na 3 nogi, 

latający dywan, wodnik, skaczące rury, wyścig na skrzynkach, 

przeciąganie liny i inne. 

Obiad.  

Zajęcia sportowe na terenie ośrodka:  

 Gry terenowe – leśne gry i zabawy angażujcie uczestników do 

współpracy, pracy w zespole,  przyjęciu wspólnej taktyki np. 

strażnik totemu, zdobywanie flagi, zombie.  

Zakwaterowanie.  

Kolacja. 

*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach. 

Nocleg. 

 

Dzień 2  

Śniadanie. Wykwaterowanie. 

Zajęcia sportowe na terenie ośrodka:  

 Misja exploris- uczestnicy podzieleni na zespoły i wyposażeni w 

mapy, biorą udział w rajdzie terenowym. Przykładowe 

konkurencje na trasie przemarszu: zagadka logiczna, pole 

minowe, ukryte punkty, kratownica. 

Obiad.  

Zajęcia sportowe na terenie ośrodka:  

 Survival - tematyczne zadania survivalowe sprawdzające 

umiejętność współpracy w zespole: rozpalanie ognia, 

zdobywania pożywienia, sprzęt survivalowy. Budowanie 

szałasu. 

Powrót w godzinach popołudniowo – wieczornych. 

 
KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE  

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie  

5 000 NNW; 

 1  nocleg, 1 śniadanie, 

2 obiady, 1 kolacja; 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz usługi 

instruktorów płatnych 

dodatkowo – 150,00 zł/os  

Liczba dzieci + 
opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

470 zł/os 425 zł/os 405 zł/os  395 zł/os 375 zł/os 
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Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy 

podpisaniu umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do 

wycieczki. 
 

 
ZALICZKA: 100 zł/os 

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może 
być wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od 
prawnych opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w 
niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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