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KOLONIA SURVIVALOVA „GRIZZLY” 

PRZĘSOCIN - LATO 2018 

 

Zapraszamy dzieci oraz młodzież w wieku od 8 do 16 lat, do udziału w koloniach survivalowych  
dla prawdziwych miłośników przygód i przyrody. Nasza lokalizacja pośród malowniczych łąk i 
pastwisk Niziny Szczecińskiej sprzyja aktywnemu i bezpiecznemu wypoczynkowi.  

Program kolonii: 
Program zajęć jest zróżnicowany i dopasowany do możliwości uczestników, a nasze motto 
„Podstawa, to dobra zabawa” będzie przyświecało nam każdego dnia. W trakcie trwania kolonii 
uczestnicy nabędą wiele nowych umiejętności oraz przeżyją mnóstwo fantastycznych przygód. 
Nasza kadra zadba o to, by zajęcia odbywały się w sposób bezpieczny i urozmaicony. 

 
Zajęcia obejmują m.in.: 

 naukę rozpalania ognia oraz wykonania pochodni, 
 wypracowanie umiejętności orientacji w terenie, 
 budowanie kompasu, zegara słonecznego, 
 budowę szałasu z dostępnych materiałów, 
 umiejętność maskowania, 
 poszukiwanie żywności i wody, 
 gotowanie biwakowe, 
 budowanie i strzelanie z łuku, 
 łowienie ryb bez użycia wędki, 
 poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy, 
 i wiele innych. 

 
Zajęcia dodatkowe: 

 wyjazd na plażę do Trzebieży, 
 przejażdżka konna, 
 warsztaty kulinarne, 
 dyskoteka, 
 karaoke, 
 wieczory filmowe, 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków, 
 zwiedzanie mini ZOO i karmienie zwierząt, 
 łowienie ryb. 

  
Cena: 1.690 zł (11 dni) 
 
Cena obejmuje: 

 wyżywienie 4 razy dziennie, 
 ubezpieczenie uczestnika, 
 opiekę pedagogiczną, 
 udział we wszystkich aktywnościach zgodnie z programem. 
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Zakwaterowanie: 

 Folwark Podkowa w Przęsocinie -  budynek murowany o standardzie turystycznym, 
 Na miejscu znajdują się: stołówka, duża świetlica, sale do zajęć, stadnina konna, 

zarybiony staw, mini zoo, 
 Lokalizacja 10 km od centrum Szczecina. 

 
Termin turnusu:  02.07- 12.07.2018 
 
Zapisy 
Zapraszamy do składania zgłoszeń na kolonie bezpośrednio za pomocą formularza on-line  
dostępnego na naszej stronie internetowej www.folwarkpodkowa.pl lub na adres e-
mail:marcelina_m@onet.eu 
 
O przyjęciu na kolonie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata zadatku w wysokości 300 zł. 
 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt  tel.: +48 535 520 371 

  
 
Organizatorem kolonii jest:  
WielowskiSp.j. 
ul. Wierzbowa 37-39 
72-010 Przęsocin 
NIP: 8512771070 
Nr konta w Banku BZ WBK S.A.: 33 1090 2268 0000 0001 2219 9112 
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