PROGRAM OBOZU
Wytwarzanie pochodni
Po zmroku w gęstych puszczach lepiej widzieć. Zajęcia nauczą przygotować pochodnie
i przenosić ogień na dłuższe dystanse, aby nie zgasł po pięciu minutach.
Strzelanie z łuku
Dyscyplina w której mistrzostwo posiada każdy goniec leśny aby przetrwać
w niesprzyjających warunkach. W trakcie zajęć na wyznaczonym terenie możemy spróbować
sprawdzić jak dużo musimy ćwiczyć naszą celność. Słomiane tarcze czekają na nasze strzały.
Teren do zajęć jest odpowiednio wyznaczony i zabezpieczony.
Zajęcia linowe
Podczas każdej wyprawy do lasu z pewnością przyda się umiejętność i znajomość węzłów.
Każdemu wydaje się to proste dopóki nie spróbuje przejść swoim mostem linowym.
Ścianka wspinaczkowa
Ścianka z 2 wejściami o różnych poziomach trudności pozwoli nam przećwiczyć umiejętności
wspinaczki jak również wprowadza element rywalizacji w naszej drużynie. Wejścia odbywają
się przy asekuracji prowadzących.
Kurs pierwszej pomocy
Wiele wypraw jest przepełnionych niebezpieczeństwami, dlatego też musimy być gotowi na
udzielanie pomocy innym w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia poprowadzą ratownicy.
Terenoznawstwo
Po tych zajęciach już nikt nie będzie musiał martwić się, że zgubi się w lesie. Rozpoznawanie
kierunków świata, rysowanie map, odczytywanie ich i wszystko co związane
z rozpoznawaniem terenu pozwoli na doskonałą orientację w terenie.
Wycieczka autokarowa i aquapark
Program wycieczki opracujemy w oparciu o tematykę obozu i preferencje uczestników.
Stałym elementem takiej wycieczki jest oczekiwana przez wszystkich wizyta w aquaparku.
Nauka rozpalania ognia
Ogień towarzyszy nam od dawna. Najprościej użyć zapałek. Tylko co jeśli ich nie mamy lub
pogoda je nam zniszczyła? Wtedy warto znać sposoby rozpalania ognia. Nauczymy się nie
tylko tego. Dodatkowo będziemy umieli rozpalić ogień w trudnych warunkach pogodowych.
Sposoby pozyskiwania pożywienia
Podczas naszych zmagań z zadaniami nie możemy zapomnieć o strawie. Będziemy ją
otrzymywać w jadalni, ale na wszelki wypadek nauczymy się też poszukiwać jej w lesie
i korzystać z tego co daje nam natura.
Budowanie schronienia w lesie
Las jest złudny, a drzewa zmieniają swoje położenie, chyba będziemy musieli spędzić noc
w lesie. Ważne, żebyśmy byli bezpieczni. Nauczymy się więc budować szałasy tak, żebyśmy
mogli poczekać do rana w naszym schronieniu susi i nie zmarznięci.

Kuchnia polowa
Jeżeli nauczymy się już pozyskiwać pożywienie to warto jeszcze nauczyć się je przyrządzać.
W trakcie tych zajęć zbudujemy kuchnie polowe i urządzimy sobie wielkie gotowanie
różnych przysmaków. Pierogi z jagodami, maca, herbaty z ziół (między innymi z pokrzywy)
i wiele innych przysmaków, które na długo pozostaną w naszej pamięci.
Gry terenowe
Wszystkie zajęcia uczą nowych i ćwiczą już nabyte umiejętności. Najlepszym sprawdzianem
i utrwaleniem ich są właśnie gry podczas których w praktyczny sposób uczestnicy korzystają
ze zdobytej wiedzy. Każda gra jest zawsze omówiona, a zwycięzcy nagrodzeni.
Budowanie tratwy
Przepłynąć rzekę wydaje się proste. Tylko co jeśli sami mamy zbudować tratwę i przedostać
się bez zamoczenia? Nauczymy się budować tratwę i sprawdzimy pod okiem ratownika czy
udało nam się zrobić w pełni działający egzemplarz.
Spływ kajakowy
Podróż między dwoma jeziorami podziwiając piękne widoki i dająca możliwość
przepłynięcia przez śluzę kajakiem jest obowiązkowym punktem programu na obozach
odbywających się na mazurach.
Ogniska
Nasz obóz uwielbia dobrze się bawić... Gitara, płomień ogniska i śpiew tworzą magiczne
chwile w trakcie naszych obozów. Często są elementem podsumowania treningów i zajęćdają możliwość wypowiedzenia się o nich czeladnikom.
Kąpielisko
Nie samym leśnym trybem żyje nasza drużyna. Przy naszym jeziorze znajduje się
wyznaczone kąpielisko na którym pod okiem ratownika będziemy korzystać z pięknej
pogody. Będziemy mogli się nie tylko opalać i kąpać, ale również odbędą się gry sportowe
w wodzie.
Nocne podchody
Skradanie się, żeby zostać niezauważonym? Najlepiej sprawdzić to w trakcie podchodzenia
innego obozu . Są to zajęcia przewidziane dla chętnych uczestników, którzy będą chcieli
spróbować zakraść się do sąsiedniego obozu.
Znaki patrolowe
Udając się gdzieś chcemy zostawić jakiś ślad dla naszych znajomych? Nie ma problemu tylko
jak to zrobić, żeby wiedzieli gdzie szukać wiadomości. Znaki patrolowe dają możliwość
informowania w sposób graficzny np. ułożonych patyków o tym co chcemy przekazać. Obce
osoby nie będą miały tak łatwo.
Obrzędowość oraz zdobnictwo obozowe
Każdy wie jak dużą wagę przywiązujemy do wyglądu naszego otoczenia. Las i namiot stają
się naszym domem na kilkanaście dni. Mamy więc możliwość stworzenia swoich totemów,
bramy i ogrodzenia obozu tak jak chcemy. Do dyspozycji pod okiem instruktorów
skorzystamy z urządzeń takich jak piły, saperki czy młotki. Będziemy również działać
w swoich zastępach, który każdy musi mieć swoją nazwę i elementy rozpoznawcze, aby
wyróżniać się w obozie.

Całodobowa wyprawa z noclegiem w lesie
Zapadła jedna z ostatnich nocy na obozie. Jesteśmy już gotowi wykorzystać wszystko, czego
się nauczyliśmy. Noc spędzimy w naszych schronieniach, które zbudujemy. To będzie
ekscytująca przygoda.
Wyjście na bagna
Czasem zajdzie się za daleko i tak jak my teraz jesteśmy na grząskim terenie. Zajęcia
prowadzone przez opiekuna gdzie zastęp idzie na bagna zobaczyć tamtejsze tereny
i dowiedzieć się więcej jak przetrwać w takich warunkach.
Dodamy to tego niektóre elementy militarne, jak:
ASG (Air Soft Gun)
Praktyczne wykorzystanie naszych umiejętności na polu walki podczas rozgrywek
z wykorzystaniem replik broni. Zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem wśród
wszystkich uczestników.
Poligon
Jak każda armia tak i nasze swoje umiejętności walki i taktyki będziemy ćwiczyć na naszym
poligonie. Odbędzie się na nim również test sprawnościowy.
Samoobrona
Podstawy samoobrony rozszerzone o wykorzystanie broni białej i palnej, z którymi zapoznają
się uczestnicy, wyposażą każdego w szeroką wiedzę i umiejętności, które na pewno dadzą
większe poczucie bezpieczeństwa i podniosą samoocenę.
Taktyka zielona
To prowadzenie działań w terenie leśnym. W trakcie kilku bloków programowych szkolenie
o sposobach przemieszczania się w terenie, patrolowaniu, obserwacji, reakcji na kontakt
z nieprzyjacielem, maskowaniu, zasadzce, skrytym przenikaniu przez teren wroga, łamaniu
tropu, podstawach dowodzenia małym pododdziałem i wiele innych.
Musztra i regulaminy
Cała obozowa hierarchia oparta jest na regulaminach i relacjach. Codzienne zajęcia z musztry
i systematyczne dodawanie nowych elementów nie pozwolą na chwilę wytchnienia, zahartują
Cię nie tylko w boju, nauczą samodyscypliny i poszanowania obowiązujących zasad.

