
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOZY LETNIE 



 

SKAUTOWISKO 
OBÓZ LETNI POD NAMIOTAMI WOJSKOWYMI  

 

Ciepłe letnie słońce otula las, który od stuleci kryje tajemnicę. Można ją rozwiązać tylko z pomocą starej 

mapy oraz zaklętego artefaktu – owianego złą sławą, czarnego kompasu. Jednak na śmiałków, którzy 

odważą się wkroczyć na ścieżkę zagadki czeka wiele wyzwań, które sprawdzą ich siłę, zręczność i odwagę. 

Cechy niezbędne by wyruszyć w tą niezwykłą, ekscytującą przygodę.  

 

Skautowsko to siedem dni wspaniałej zabawy i niesamowitych przygód.  W naszej leśnej wiosce każdy może 

spróbować swoich sił w niezliczonej ilości zabaw. Choć konkurencje będą dość nietypowe, każdy znajdzie 

tu coś dla siebie. Sportowe próby, łamigłówkowe zmagania, niesamowite gry, zajęcia wspinaczkowe  

i wieczorne ogniska sprawią, że będzie to niezapomniana przygoda.  

 

 

Dlaczego warto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bezpieczeństwo dzieci to nasz priorytet. Pracujemy 

tylko  z doświadczoną kadrą instruktorską, a nasze 

projekty realizujemy zgodnie z wytycznymi Sanepidu 

oraz Kuratorium Oświaty. 

BEZPIECZEŃSTWO 

Zależy nam na zadowoleniu dzieci i ich rodziców. 

Naszą receptą jest aktywnie spędzony czas na łonie 

natury, przyjazna atmosfera i świetna zabawa. 

 

ŚWIETNA ZABAWA 

Dbamy o to aby każdy wyjazd był niesamowitą 

przygodą. Stale wzbogacamy nasze programy zajęć  

o nowe, ciekawe i atrakcyjne elementy. 

 

PRZYGODA 

Nasze zajęcia sprzyjają budowaniu pewności siebie  

i samodzielności.  Zadania realizowane  

w gronie rówieśników uczą dobrej komunikacji, 

otwartości, kreatywności i zaradności. 

 

SAMODZIELNOŚĆ 



 

TERMINY: 

•   4 - 10 VII 2021 – dla dzieci w wieku 10-15 lat  

• 10 - 17 VII 2021 – dla dzieci w wieku 10-15 lat  

• 10 - 17 VII 2021 – dla dzieci w wieku 6-10 lat  

 

MIEJSCE: 

Baza Harcerska Leśna Stacja 

Leśna Huta 4,  

83-262 Czarna Woda 

 

W PROGRAMIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Istnieje możliwość wyjazdu 

na dwa turnusy. 

Leśna Stacja to magiczne miejsce, położone z dala od zgiełku miasta, w samym 

sercu Borów Tucholskich. To wymarzone miejsce na letni wypoczynek. Tu  

w pachnącym sosnowym lesie, w pobliżu zabytkowej leśniczówki rozpoczniemy 

naszą wakacyjną przygodę. 

 

• Gry i zabawy integracyjne, 

• Gra detektywistyczna 

• Leśne podchody, 

• Gry fabularne: Walka o wodę, Lotnik, 

• Gra nocna „Latarnik” 

RÓŻNORODNE 

GRY I ZABAWY 

• Budowanie szałasów,  

• Zajęcia kulinarne na łonie natury,  

• Nauka skradania się po lesie, 

• Zajęcia z mapą i kompasem 

ZAJĘCIA 

BUSHCRAFTOWE 

• Zajęcia na ściance wspinaczkowej, 

• Zawody na małpim gaju, 

• Leśna olimpiada sportowa,  

• Zawody strzeleckie (łuki, wiatrówka, paintball) 

• Bitwa łucznicza – Archery Tag 

 

ZAJĘCIA  

SPORTOWE 

• Wieczorne ogniska, 

• Zajęcia artystyczne, 

• Karaoke 

• Kino plenerowe 

 

ZAJĘCIA 

ARTYSTYCZNE 



 

 

 

 

WARUNKI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZT:   

Cena obozu wynosi 750 zł za turnus  

za osobę i obejmuje: 

• Koszt zakwaterowania 

• Wyżywienie 

• Opiekę instruktorów i pielęgniarki 

• Udział w zajęciach programowych 

• Ubezpieczenie NNW 

 

Cena obozu nie obejmuje kosztów przejazdu.  

Dowóz dziecka na obóz oraz odbiór realizowany jest we własnym zakresie przez rodziców lub opiekunów. 

  

Obóz odbywa się w urokliwym lesie. Uczestnicy 

zakwaterowani będą w namiotach wojskowych 

wyposażonych w łóżka typu kanadyjka z materacem 

i kocem dla każdego obozowicza. W namiocie 

dostępna będzie również półka na torby i ubrania. 

ZAKWATEROWANIE 

Wyżywienie obejmować będzie cztery posiłki 

dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację, 

które spożywać będziemy na stołówce znajdującej 

się na ternie bazy harcerskiej. 

WYŻYWIENIE 

Podczas obozu korzystać będziemy z węzła 

sanitarnego znajdującego się w budynku dawnej 

leśniczówki oraz toalet typu TOI-TOI w pobliżu 

obozowiska. Na terenie obozu dostępne będą środki 

dezynfekujące zgodnie z wymogami Sanepdu. 

WARUNKI SANITARNE 

Nad bezpieczeństwem Państwa dzieci czuwać 

będzie wykwalifikowana kadra instruktorska,  

z wieloletnim doświadczeniem  oraz pielęgniarka.  

OPIEKA 

  

• Istnieje możliwość sfinansowania wyjazdu 

 z Bonu Turystycznego . 

• W przypadku uczestnictwa dziecka w dwóch 

turnusach udzielamy rabatu w wysokości 100 zł. 

BON TURYSTYCZNY 

I RABATY 



 

JAK ZAPISAĆ DZIECKO?  
 

Krok 1 – zadzwoń pod numer 504 908 311 i dowiedz się więcej  

Krok 2 - wyślij do nas mail na adres biuro@blackwolf.pl i wstępnie zarezerwuj miejsce 

Krok 3 - upewnij się, że dziecko chce przeżyć najlepszą przygodę zbliżających się  wakacji 

Krok 4 - wypełnij dostarczone nas dokumenty 

Krok 5 – dokonaj płatności za obóz 

Krok 6 - przywieź dziecko na nasz obóz :) 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Posiadamy 16 lat doświadczenia w organizacji 

obozów i biwaków dla dzieci i młodzieży oraz tysiące 

zadowolonych Klientów. 

DOŚWIADCZENIE 

Nasza firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji 

Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 

Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 

Turystycznych prowadzonego przez Marszałka 

Województwa Pomorskiego. 

CERTYFIKACJA 

Każdy z naszych obozów zatwierdzany jest przez 

Kuratorium. Informacje na ich temat dostępne są  

w ogólnodostępnej Bazie Wypoczynku na trzy 

tygodnie przed rozpoczęciem wyjazdu. 

NADZÓR KURATORIUM 

Posiadamy niezbędne gwarancje turystyczne, a 

także ubezpieczenia NNW i OC. 

 

W obecnej niepewnej sytuacji epidemiologicznej 

gwarantujemy zwrot środków w przypadku decyzji 

zakazujących organizacji wypoczynku letniego.  

UBEZPIECZENIA  

I GWARANCJE 


