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DZIEŃ 1  
Wyjazd.  – gry i zabawy integracyjne w czasie podróży Poznajmy się
przyprawione szczyptą j.angielskiego. Healthy plan by mum 
or dad – konkurs na najzdrowsze drugie śniadanie. Przyjazd, 
zakwaterowanie. Podczas spaceru poznamy uroki ośrodka
i okolicy.  Akcja Integracja – wygibasy z chustą animacyjną, klocki 
konstrukcyjne, wyścigi zwierzaków i wiele innych atrakcji.
DZIEŃ 2
Na dzień dobry duża porcja j.angielskiego podczas zajęć 
językowych. Must Be, Nasz obozowy   czyli obozowy kodeks 
honorowy do zdobycia sprytem i używając wszystkich szarych 
komórek.  - doping, okrzyki Zawody sportowe w duchu fair play
radości, niesztampowe konkurencje i . meksykański aerobik
Wieczorem zasłużony odpoczynek podczas  -  ogniska  limbo, bieg 
w trzyosobowych spodniach, narty na trawie, zabawy 
integracyjne i  taniec na świeżym powietrzu.Belgijka 
DZIEŃ 3
Warsztaty dotyczące karkonoskiej przyrody w  Centrum Informacji 
Karkonoskiego Parku Narodowego. Dzięki opracowanym kartom 
pracy, grom, zabawom w terenie, odszukamy rośl iny 
charakterystyczne dla Karkonoszy, aby później badać je pod 
binokularami. Następnie wybierzemy się na najszybszy 
w  Karpaczu  Tor Saneczkowy! Warsztaty Językowe na świeżym 
powietrzu – udowodnimy, że nasza pamięć i  kreatywność nie 
znają granic. Wieczorem  - uzbrojeni Dyskoteka Just Dance
w dobre humory będziemy szaleć w rytmach największych 
przebojów, szlifując choreograczne układy z najlepszymi:)
DZIEŃ 4
Po porannej gimnastyce i , artystyczne Warsztatach Językowych
dusze zachwycimy  Uformujemy Warsztatami Mydlarskimi.
mydełka o różnych kształtach i cudownym zapachu. Zatopimy 
w nich nie tylko dużą porcję miłości i wspomnień, ale również 
płatki kwiatów i kawałki górskich skał;) Co potem? Figle i psoty 
w   - będziemy zjeżdżać, nurkować,  pływać i świetnie Aquaparku
się bawić. A wieczorem kolejny HIT – Nocne Starcie Górali 
i Zbójników (z latarkami, wykrywaczami metalu, kompasami i 
mapami). Prawdziwy skarb odnajdzie zapewne ten, kto postawi 
na pracę drużynową, wzajemne wsparcie i fair play.
DZIEŃ 5
Wow! Wycieczka do Western City , gdzie będziemy rzucać nożem 
i włócznią do sylwetki bizona, spacerować na koniu lub kucyku 
pod opieką czujnych kowbojów, jeździć kolejką po wyznaczonym 
torze w Western City, strzelać z łuku na indiańskiej strzelnicy, rzucać 
podkową do celu, wspinać się na „Pal Męczarni” stojący dumnie 
na środku miasta, brać udział w  konkursie Rzutu Lassem
i wyciągania ogona bobra, płukać złoto starą traperską metodą 
w dokładnie odtworzonych, profesjonalnych płuczkach, 
by później wziąć udział w Mistrzostwach w Płukaniu Złota. 
Warsztaty Językowe w drodze. Warsztaty Filmowe  Wieczorem  

w języku angielskim połączone z  - Warsztatami Kulinarnymi
wyczarujemy czekoladowo - owocowe fondue i oczywiście 
obowiązkowo popcornowe kubełki:)
DZIEŃ 6  
Detektywistyczne Zajęcia Językowe – potrzebne będą: oczytanie, 
kreatywność, wyobraźnia i umiejętność logicznego myślenia. 
Po obiedzie przygotujemy  dla naszych Mega Niespodziankę
Rodziców - będzie kolorowa, łatwa w transporcie i …od SERCA:) 
Następnie  z akcentami językowymi. Peruki,  Zbójecka Fotobudka
ciupagi, wąsy i wianki – pokażemy zbójnicką naturę;)  -  Bake Off
kulinarne szaleństwo! - czy z tych składników można wyczarować 
coś słodkiego, pysznego i zdrowego, a jednocześnie pokazać 
swoją kreatywność i artystyczną duszę? Wieczorem HIT-  Karaoke
połączone z Muzycznym Show na Dobranoc , czyli szczypta 
szaleństwa w błyszczących i świecących strojach z dużą porcją 
najlepszych przebojów.
DZIEŃ 7  
Zajęcia języka angielskiego – rozpracujemy w kilka  quizy i zagadki 
chwil. Msza Święta. Następnie prawdziwe wyzwanie - wielkie 
przygotowania do  Która drużyna zapamiętała Turnieju  Kahoot!
najwięcej ciekawostek, słówek i zwrotów?  - The top of the top
z czego jesteśmy najbardziej dumni, które chwile z obozu zostaną 
z nami na zawsze.  – prezentacja multimedialna, Gala Oskarowa
pokaz zdjęć,  –  wielki nał. Chwila dla Fotoreporterów. Kahoot
Do dzieła:)
DZIEŃ 8
Pakowanie. Ostatnie spojrzenie na góry i wyjazd. Warsztaty 
Językowe w  drodze  – quizy i zagadki w języku angielskim. 
Warsztaty Filmowe dla miłośników ciekawostek:) Wymiana 
wspomnień i uściski. See you next year:)

 przejazd autokarem (klimatyzacja, TV, DVD);
 zakwaterowanie w pokojach 2-6 osobowych z łazienkami 

oraz pokoje typu studio z łazienkami;
 pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja;
 zeszyty edukacyjne ze słownictwem, zwrotami i wyzwaniami 

językowymi, pamiątkowe zdjęcie i ramka;
 bilety wstępu;
 ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie realizowane przez 

NFZ;
 opieka doświadczonej kadry;

Wczesna rezerwacja do 26 lutego 1299 zł
Rezerwacja po 26 lutego 1399 zł

Odjazd z Częstochowy/Łodzi - dodatkowa opłata 159 zł/os.
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