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WAKACJE W SREBRNEJ
GÓRZE
TO POMYSŁ DLA CIEBIE!

Czy chcesz przeżyć z nami rowerową przygodę ?
A może masz w sobie siłę skalnego wojownika ?
Sprawdzisz czy uda Ci się oswoić naturę i pokonać leśne ścieżki na grzbiecie ulubionego
rumaka ?
Czy znajdziesz w sobie odwagę i weźmiesz udział w obozie "przetrwania " w kuchni?
Jeżeli chcesz realizować swoje pasje i rozwijać umiejętności lub odkryć w sobie nowe
zainteresowania, zapraszamy.
Cykl obozów przygodowo- tematycznych :
• Rowerowy- Obóz MTB i Enduro
• Skały mają moc- Obóz wspinaczkowy
• Lato w siodle- Obóz konny
• Świat dziewczyn-Obóz kulinaria i DIY
• Obóz górski -Zielone Lato
Przed Tobą 10 pełnych emocji dni w Srebrnej Górze.

OBÓZ KONNY
Termin 11-20.07.2019
Wiek uczestników 11-16 lat
CENA 2086 zł
Głowa do góry, kopyta na ziemię I HAAAAA!!!
W tym turnusie użyjemy wszystkich swoich mocy, aby jak najlepiej wykorzystać spędzony razem czas
i nauczyć Was budowania relacji z koniem i stworzenia prawdziwej więzi. Musisz wiedzieć jak
dopasować swoje działania do konia, obserwując jego zachowania i reakcje, jak znaleźć równowagę
między łagodnym podejściem, a stanowczą postawą wobec tych pięknych i mądrych zwierząt.
W programie obozu zaplanowaliśmy codzienne 2 bloki zajęciowe po 3 godziny zegarowe.
Na program składają się zajęcia na maneżu, na pastwisku, w terenie.
Codziennie będziecie też mieli jazdy konne w wymiarze 2 godzin lekcyjnych
Jazdy konne nie odbywają się 1 i 10 dnia turnusu
Podczas turnusu nauczycie się u nas
• prawidłowego postępowania z końmi,
• podstaw woltyżerki w stępie, kłusie i galopie,
• jazdy na ogłowiu bezwędzidłowym
• jazdy przez cavaletti,
• skoków przez przeszkody
Znajdziemy też czas na wyjazdy w teren, gry i zabawy jeździeckie. Zapoznamy Was z wiedzą o
anatomii i żywieniu koni. Nauczymy Was pielęgnować je i przygotowywać do jazdy.
Jazdy odbywają się na 8 koniach różnych ras i wielkości, uczestnicy otrzymują certyfikaty.
Zapewniamy kaski, toczki i palcaty.
Za program obozu odpowiada Ośrodek Jeździecki Gawra , pod kierownictwem Krystyny Susłowskiej.
Zajęcia prowadzą instruktorzy, którzy swoje doświadczenie zbudowali głównie w pracy z dziećmi i
młodzieżą
Wieczorami zapewnimy możliwość odpoczynku lub aktywności , które zapewnią Wam trochę
adrenaliny i dobrej zabawy. Możecie wybrać :
-zjazdy z 30-metrowego wiaduktu dawnej kolejki zębatej,
- wspinaczkę na sztucznej ścianie,
-zjazdy kolejka tyrolską ,
-blok zajęć integracyjnych lub wyprawa szlakiem sztolni
- filmy o tematyce konnej
-ognisko

OBÓZ ROWEROWY
Termin 11-20.07.2019
Wiek uczestników 11-16 lat
CENA 1886 zł
Zakręć z nami !
W ostatnich latach Srebrna Góra stała się prawdziwym rowerowym eldorado, trasy powstałe na tym
terenie są częścią Strefy MTB Sudety, która jest największym w Polsce systemem górskich tras
rowerowych.
Zaplanowaliśmy dla Was wyjątkowy turnus rowerowej przygody. Nie będzie czasu na nudę, ale
znajdzie się na wypoczynek i zajęcia , które na chwilę odciągną Wasze myśli od rowerów.
Pierwszego dnia , sprawdzimy wasze rowery, omówimy bezpieczeństwo jazdy na dwóch kółkach i
udamy się na krótką przejażdżkę po okolicy. Może będzie to Żółta Trasa Salamandra?
Ilość kilometrów: 7,35 km
Przewyższenia: 219 m
Stopień trudności: 3/10
Opisy wszystkich tras ednuro Srebrna Góra znajdziecie tu: https://pmbike-experts.pl/trasy-mtb/
W kolejnych dniach zrealizujemy:
• treningi na pumptracku w Bielawie
• szkolenie rowerowe – nauka i trening pod okiem instruktora kolarstwa i Akademickiego
Mistrza Świata 2016
• wybrane trasy enduro Srebrna Góra
• całodniowa wyprawa szlakiem Glacensis z obiadem w terenie
• śladami maratonów MTB
• A może wystarczy sił na...Wielką Sowę?
Wieczorne chwile poświęcimy na odpoczynek, masaż regeneracyjny, projekcje filmów o tematyce
rowerowej.
W dni " bezrowerowe" ( 2 w turnusie) zabierzemy Was na spotkanie z adrenaliną:
-zjazdy na linach z 30-metrowego wiaduktu dawnej kolei zębatej
-wspinaczkę na sztuczną ścianę
-zjazdy kolejka tyrolską
-blok zajęć integracyjnych lub wyprawa szlakiem sztolni
-ognisko
Program wycieczek rowerowych dostosujemy do Waszych umiejętności i kondycji .
Należy wyposażyć się w rower, kask i zestaw naprawczy (łatki, dętka)
Istnieje możliwość wypożyczenia roweru za dodatkową opłatą lub przysłania własnego roweru
kurierem.
Wypożyczalnie rowerów w Srebrnej Górze:
Kellys-https://www.pmbike-experts.pl/
NS- https://pl-pl.facebook.com/nssrebrna/
Mobilna wypożyczalnia rowerów http://www.wypozyczalniarowerow.klodzko.pl/

DZIEWCZYN ŚWIAT!
Termin 01-10.07.2019
Wiek uczestników 10-13 lat
CENA 1686 zł
Zrób sobie prezent!
Ten turnus to nasz pomysł jak wykorzystać niespożytą energię i ciekawość tych dziewczyn, które nie
dają za wygraną , wiedza czego chcą, a chcą ciągle uczyć się czegoś nowego.
Te nasze Zosie Samosie będą mogły zrealizować marzenia i zupełnie samodzielnie wykonać:
• zestaw biżuterii według własnego projektu
• własną linię kosmetyków, opartą na naturalnych składnikach
• niebanalne ozdoby filcowe
• ozdoby techniką decupage
Pod okiem animatorek naucza się przygotowywać ciekawe i smaczne dania, a może uda im się
wymyślić nowy przepis na ciasto z truskawkami?
Podczas turnusu czekają na Was wyprawy na pobliskie łąki , zbieranie owoców sezonowych do
przygotowania pysznych deserów. Może podczas tych wycieczek znajdziecie ciekawe rośliny, które da
się wykorzystać w produkcji kosmetyków, a może natura zainspiruje Was do stworzenia
niebanalnych ozdób?
W chwilach wolnych od zajęć twórczych zapewnimy Wam nie lada atrakcje:
-zjazdy na linach z 30-metrowego wiaduktu dawnej kolei zębatej
-wspinaczkę na sztuczną ścianę
-zjazdy kolejką tyrolską
-blok zajęć integracyjnych
- wyprawa szlakiem sztolni
-gra terenowa
-ognisko

OBÓZ WSPINACZKOWY
Termin 11-21.07.2019
Wiek uczestników 12-17 lat
CENA 1886 zł
"W ŚCIANIE"
Oferta adresowana zarówno do początkujących jak i średniozaawansowanych adeptów wspinaczki.
Początkujący zdobędą podstawy: nauczą się poprawnie asekurować i opanują elementarne techniki
wspinaczki skalnej, bardziej doświadczeni poprawia technikę, a przy okazji odwiedzą nowe, ciekawe
rejony wspinaczkowe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

część zajęć na sztucznych ściankach
4 dni w skałach (w tym 2 dni wyjazdowe)
projekcje filmów o wspinaniu
pokazy slajdów o tematyce wspinaczkowej i górskiej
podstawy terenoznawstwa (nawigacja, posługiwanie się mapą i kompasem)
zajęcia “okołowspinaczkowe” (zjazdy, tyrolki, slacklinning)
wycieczki piesze
zajęcia przygodowe (łucznictwo, gry terenowe, eksploracje sztolni)
gry i zabawy integracyjne
ogniska

Zajęcia wspinaczkowe prowadzi doświadczony instruktor, autor kilkudziesięciu dróg
wspinaczkowych w różnych rejonach Sudetów.
Co zabrać:
buty do wspinaczki (wspinaczkowe, ewentualnie dopasowane halówki, nie adidasy)
odzież i obuwie turystyczne
latarka czołowa, plecak do noszenia sprzętu w skały (optymalnie 20-30 l.)
Zapewniamy atestowany sprzęt (uprzęże, kaski, karabinki, przyrządy asekuracyjne, liny etc)

ZIELONE LATO
Termin 01-10.07.2019
Wiek uczestników 12-17 lat
CENA 1866 zł
Obóz górski

To propozycja dla wszystkich młodych ludzi, którzy uwielbiają wycieczki górskie, a przy okazji
interesują się przyrodą, lubiących wędrować i posiadających już doświadczenie w chodzeniu
po górach, otwartych na nową wiedzę, nie bojących się wyzwań
ZIELONE LATO łączy te aspekty! Będzie dużo ruchu w terenach górskich, obserwacja i
poznawanie środowiska naturalnego, praktyczne warsztaty. Nie zabraknie zajęć twórczych,
podczas których wykonać będzie można „naturalne” pamiątki. Młodzież będzie miała okazję
do spotkań ze specjalistami: przewodnikami górskimi, biologami, ekologami. Będzie też czas
na odpoczynek i relaks.
•
Wycieczki piesze z przewodnikiem sudeckim w Górach Sowich i Bardzkich, na
dystansie kilku – kilkunastu kilometrów, w tym całodniowa wycieczka na wybrany szczyt
zaliczany do Korony Gór Polski (np. Śnieżnik) – w trakcie co najmniej 4 dni
•
Praktyczne zajęcia przyrodnicze dotyczące wybranych zagadnień z zakresu botaniki,
zoologii, ochrony środowiska naturalnego – w trakcie co najmniej 3 dni
•
Warsztaty rękodzieła: w drewnie, tkaninie i glinie
•
Warsztaty praktyczne z elementami kartografii i orientacji w terenie, survivalu,
zagadnień turystyki wysokogórskiej
•
Wybrane zajęcia „przygodowe” (np. wspinanie, łucznictwo, zjazdy na linach z
wiaduktu, eksploracja sztolni)
•
Zajęcia rekreacyjne i integracyjne (gry i zabawy, wieczór filmowy, ognisko)
•
Nie będzie czasu na nudę!
CO ZABRAĆ?
Szczegółowa lista niezbędnego wyposażenia zostanie przekazana zakwalifikowanym
uczestnikom obozu, ale na pewno będą potrzebne: wygodne, nie obcierające, dobrze
zaimpregnowane buty trekkingowe, druga para butów (np. typu „adidasy”), odzież
turystyczna, w tym nieprzemakalna kurtka, plecak osobisty (minimum 15 l).

PROGRAM PRZYGODOWY-opisy
• kolejka tyrolska –bezpieczny trawers linowy. Przejazd na poziomej linie w specjalistycznej
uprzęży. Niezapomniane widoki i wyjątkowe emocje gwarantowane!
•

zjazd na linach – bezpieczna, ale pełna pozytywnych emocji zabawa. Uczestnicy będą mogli
zjechać z 30-metrowego wiaduktu dawnej kolejki zębatej. To pierwszy krok do poznania
technik alpinistycznych. Gwarantujemy wsparcie profesjonalnej kadry, wysokiej jakości
atestowany sprzęt a po ukończeniu zabawy certyfikaty dla wszystkich uczestników.

•

wspinaczka na sztuczną ściankę – osoby początkujące będą mogły poznać wspinaczkowe ABC
od podstaw. Zajęcia przeprowadzają przeszkoleni animatorzy na ścianie dostosowanej do
wieku i możliwości uczestników.

•

gra terenowa -podróż wehikułem czasu – jest to gra terenowa, która zabierze uczestników do
XX wieku. Pozwoli im poznać największe tajemnice miasteczka, sprawdzić, czy rozwiązywanie
nawet tych najtrudniejszych zagadek nie jest dla nich problemem, ale też będą mogli
dowiedzieć się czy posiadają umiejętność łamania szyfrów. Z całą pewnością nie będą się
nudzić!

•

wyprawa szlakiem sztolni – dzięki niej uczestnicy odwiedzą sztolnie dawnych kopalni srebra.
Trasę urozmaicimy w niecodzienny sposób – czołganiem się w tunelach odwadniających pod
szlakiem kolei „zębatej”

•

pole zabaw teambuildingowych – uczestnicy sprawdzą czy uda im się uciec z mokradeł,
odwiedzą wieżę mocy a także poznają latający dywan. To jedne z niewielu zabaw, które
pozwalają pobudzić kreatywność, ale również poznać się uczestnikom z innej strony. To nie
tylko sposób na świetną zabawę, ale również na budowanie zaufania oraz umiejętności
współdziałania.

DODATKOWE ATRAKCJE:
Zorbing - niezła jazda! kula sferyczna, emocjonującą zabawa w nadmuchiwanej kuli wyposażonej w
pasy bezpieczeństwa polegająca na toczeniu się po pochyłym torze - 25zł/os.
Park Linowy - dawaj w górę! dawaj w dół! 80 atrakcji linowych, tyrolki, skoki, przeszkody,3 trasy
różnej trudności – 40zł/os.
Zwiedzanie Fortu Donjon - mega atrakcja turystyczna! dziedziniec fortu, podziemne kazamaty,
korona fortu wraz z punktami widokowymi, spotkanie z żołnierzem, strzelanie z broni czarno
prochowej - 15zł/os.
Zwiedzanie Fortu Ostróg- to magiczne miejsce z fascynującą historią. W okresie II wojny światowej
był obozem jenieckim dla polskich oficerów. W 1942 roku, dokonali oni brawurowej ucieczki, o której
dowiecie się podczas zwiedzania- 15 zł/os

Program fakultatywny realizujemy dla grupy min. 10 uczestników

WAŻNE INFORMACJE:
Gdzie śpicie: Villa Hubertus , dawne Schronisko PTTK, a dziś pięknie wyremontowany, przytulny
pensjonat. Pokoje 3-5 osobowe z łazienkami, sala do zajęć, plac zabaw, miejsce na ognisko
Co jecie: 3 posiłki dziennie i podwieczorek, zaczynamy obiadem, kończymy śniadaniem, po którym
wręczymy Wam prowiant na drogę powrotną.
Kto się wami opiekuje: nasza kadra to sympatyczni i pełni energii animatorzy, z kilkuletnim stażem
pracy na koloniach i obozach. Zajęcia, wycieczki i warsztaty prowadzone będą przez

posiadających stosowne doświadczenie i uprawnienia specjalistów w poszczególnych
dziedzinach: przewodników górskich, przyrodników, edukatorów ekologicznych,
instruktorów.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do
możliwości uczestników.
Co zabieramy: czapki lub chustki, mały plecak na wyprawy, bidon na wodę, wygodne buty, buty na
zmianę, odzież przeciwdeszczową, strój kąpielowy, przybory kosmetyczne, ręcznik, dobry nastrój.
Jak jedziemy: zapewniamy dojazd i powrót autokarem z Wrocławia -Gratis!
Kto się wami zaopiekuje w przypadku choroby:
Opiekę medyczną zapewnia ośrodek zdrowia w pobliskim Budzowie
Ubezpieczenie NNW -10.000 zł Uniqa S.A
Jak zarezerwować miejsce:
poczta@wycieczkisrebrnagora.com
tel. 530954677
Przy rezerwacji prosimy o podanie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, adres @ i telefon osoby
zgłaszającej. Umowę -zgłoszenie wysyłamy na adres @, prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 350zł
w terminie 7 dni od otrzymania umowy.
Dlaczego warto nas wybrać?
Stawiamy na profesjonalną organizację wszystkich wycieczek – zatrudniamy przeszkolonych
animatorów, którzy przygotowani są na realizację wszystkich wspomnianych punktów programu. Nie
stanowią dla nas problemu warunki atmosferyczne – zajęcia odwołujemy jedynie na prośbę
uczestników.
Wszystkie zajęcia przeprowadzane są przy wykorzystaniu atestowanego sprzętu, dostosowanego do
wieku jak i umiejętności uczestników. Podczas organizowanych zajęć uczestnicy mają
zagwarantowaną profesjonalną opiekę animatorów, którzy są przygotowani do zabawy zarówno z
dziećmi jak i młodzieżą. Chcąc zapewnić 100% bezpieczeństwo uczestnikom naszych wycieczek,
stawiamy na regularne doszkalanie naszej kadry pracowników. Animatorzy uczestniczą w kursach
prowadzonych przez instruktorów PZA. Warto również wspomnieć, że nawiązaliśmy stałą współpracę
z instruktorami wspinaczki oraz przewodnikami sudeckimi.

Organizatorem obozów jest firma Forrest Krzysztof Jakimowicz
Posiadamy wpis do ewidencji organizatorów Turystyki prowadzony przez Marszałka województwa
dolnośląskiego, pod numerem 709. Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA 05.058.180
Akcje letnie zostaną zgłoszone do właściwego wydziału Kuratorium Oświaty.

