RAMOWY PROGRAM BIWAKU w OW Hotel Garczyn
lub w OW Kaszubski Bór w Sominach
Termin : do uzgodnienia………………………………………..
DZIEŃ I
Godz. 9.30 Przyjazd do OW i podział na grupy

Godz. 9.30 zajęcia w grupach:
•
•

1 grupa-mini park linowy- Tyrolka
2 grupa- Paintball

Godz. 11.00 zajęcia w grupach:
•
•

1 grupa- Paintball
2 grupa - mini park linowy- Tyrolka

Godzina 12.30 - obiad

Godz. 13.30 zajęcia w grupach:
• 1 grupa- Skok na wahadle
• 2 grupa – bieg na orientacje
Godz. 14.45 zajęcia w grupach:
•
•

1 grupa – bieg na orientacje
2 grupa- Skok na wahadle

Godz. 16:30 – zakończenie , poczęstunek hod dogami

Koszt biwaku:128 zł/os

Cena zawiera:
(cena obejmuje nocleg w domkach 4-5 osobowych, lub zakwaterowanie w hotelu, z pełnym węzłem
sanitarnym, wyżywienie śniadania w formie bufetu szwedzkiego, obiad dwu daniowy plus deser,
kolacja i śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, grill i ognisko z kiełbaskami, gry paintobollową (
markery pneumatyczne, Stroje ochronne , 200 kulek na osobę, maski ochronne,) Park linowy: wahadło
i tyrolka, zawody biegu na orientacje ) 1-opiekun na 20 uczestników gratis,
Istnieje możliwość doboru dodatkowych atrakcji np.; pływanie na motorówce i pontonie za
motorówką, koszt to 40zł od osoby, pływanie na SUP- ach – 20zł
Szkolenie i pływanie na żaglówkach z instruktorem, 20 zł od osoby.
•

Dzieci powinny zabrać ze sobą na biwak: ubranie, które można zabrudzić, drugie na zmianę, 2
pary butów, latarka, poncho przeciwdeszczowe, stroje kąpielowe do Kuli Zorby

Przy akceptacji programu zwracam się z prośbą o wysłanie maila : jutsusport@interia.pl. Wszystkie
szczegóły do ustalenia droga mailową, bądź telefonicznie,

Cena nie zawiera transportu. !!!!!!
KONTAKT: BOGDAN GRUBA tel. 504 159 015- serdecznie zapraszam

Dane kontaktowe i nr konta:
ul. Św. Huberta 11/7, 80-126 Gdańsk
mail. jutsusport@interia.pl, tel. +48 504159015, www.jutsusport.pl,
Ing Bank Śląski nr :

13 1050 1764 1000 0091 4724 6194

