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Obóz militarno - paintballowy 

 

Miejsce: 

Mieszkać będziemy w Hotelu Garczyn na terenie Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowego w 

Garczynie. Ośrodek usytuowany jest nad jeziorem i otaczają go lasy. Jest to idealna sceneria do 

organizowania obozów. Ponadto teren ośrodka jest ogrodzony, a w sezonie nad 

bezpieczeństwem obozowiczów czuwa ochrona. 

Wejdź na stronę hotelu: 

http://hotelgarczyn.pl 

Termin: 

28/06/2021 – 07/07/2021 (10 dni, 9 noclegów)  

Zakwaterowanie: 

Pokoje 2-6 os z pełnym węzłem sanitarnym 

Grupa wiekowa: 

11 - 16 lat  

Wyżywienie: 

*śniadanie, 

*obiad, 

*podwieczorek, 

*kolacja. 

Cena zawiera: 

*zakwaterowanie, 

*wyżywienie, 
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*kadrę opiekuńczo – wychowawczą, 

*opiekę ratownika wodnego, 

*ubezpieczenie NNW, 

*transport autokarowy z Rumi, 

*wodę bez ograniczeń, 

*wszystkie niżej wymienione atrakcje. 

Atrakcje: 

*codzienne fabularyzowane zajęcia paintballowe, scenariusze, deathmatch, capture the flag, 
eksterminacja i inne, woodsball – rozgrywki w terenie leśnym  

*HIT!!! Dla każdego uczestnika 2000 kulek na cały obóz!!!  

*strzelnica paintballowa – nauka i doskonalenie technik i pozycji strzeleckich, 

*elementy samoobrony – nauka podstawowych rzutów, padów i technik samoobrony, 

*terenoznawstwo – czytanie mapy, nauka posługiwania się kompasem, wyznaczanie azymutów, 

*strzelanie z wiatrówki, rewolweru na gumowe 0.5 calowe kule – nauka postaw strzeleckich  

i umiejętności celowania, 

*Archery Tag – bitwy łucznicze, 

*gra nocna, 

*zajęcia łucznicze – nauka strzelania z łuku klasycznego i bloczkowego, 

*gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton,  

*pierwsza pomoc – nauka udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w różnych sytuacjach, 

*zabawy w wodzie na kąpielisku,  

*gry integracyjne i planszowe. 
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**każdy uczestnik dostanie na czas zajęć marker paintballowy, mundur oraz maskę 

***istnieje możliwość zakupu umundurowania  

 

Cena: 2190 PLN 

 

Oferujemy następujące zniżki: 

• 5% dla rodzeństwa, stałych klientów oraz za polecenie (dla osoby polecającej i poleconej), 
• 10% dla posiadaczy KDR. 

Zniżki mogą być łączone, jednak maksymalny rabat wynosi 10%. 

 

ZIMOWA PROMOCJA!!! 

Zapisz dziecko do końca zimy tj. 21.03.2021 r. i ustrzel 300 zł zniżki! 

 

Kontakt: 

Tel: +48 602502859 

Mail: biuro@sportfun.pl 
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