
 

Hotel Księżycowy Dworek w 

Gierłoży 

 

 

 

 



 

 

 Zakwaterowanie: pokoje 2-3 osobowe z łazienkami 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

 koszt 360 zł/os 

Program wypoczynku  

Paintball-rywalizacja drużyn 
 Gry paintballowe to niepowtarzalne  scenariusze 

(walka plemion, odbijanie zakładnika).Nauczymy się 

działać w zespole, podejmować trafne decyzje 

(opracować strategie). Pozwoli to zintegrować grupę, 

dostarczy wielu emocji. 

 

 
 

 



 

POKAZY SOKOLNICZE 

 (Jastrząb Harris i Sowa-Puchacz 

Bengalski) 
Pokażemy zwyczaje rzadko spotykanych w naturze 

ptaków drapieżnych.  Tak bliskie obcowanie z naturą 

jest niepowtarzalną lekcją przyrody. Będzie to okazja 

do zainscenizowania polowania na wabidło oraz 

namacalnego kontaktu z ptakami- ( uczestnicy będą 

obserwować przeloty ptaków, zobaczą inscenizację 

polowania oraz  będą mieli możliwość przywołania 

ptaka na rękawicę sokolniczą). 

 

 



 

 

GRY TERENOWE Z ELEMENTAMI SURVIVALU 

Autorskie gry zespołowe łącza ze sobą sport oraz 

wiedzę. Uczestnicy w zadaniach wykorzystywać będą 

wiedze z zakresu pierwszej pomocy oraz orientacji w 

terenie. Przy pomocy urządzeń nawigujących oraz 

wykrywaczy metali rozwiązywać będziemy zadania i 

łamigłówki w terenie. 

 

 
 

Teleturnieje  z kołem fortuny 
Teleturniej wzorowany na znanym show telewizyjnym. 

Uczestnicy będą mogli wykazać się refleksem przy 

licytacjach, wiedzą z różnych dziedzin oraz współpracą. 

W naszej grze wygrywać mogą tylko prawdziwi 

mistrzowie. Trzeba mieć doskonała wiedzę, stalowe 

nerwy, i mocną drużynę. Naszą wygrana będą cukierki. 



 

PONTONY RAFTINGOWE 

   Pontony raftingowe z 1,5 metrową piłką do gry posłużą do 

przeprowadzenia mundialu na wodzie. Gra toczy się przy 

brzegu- jest bezpieczna ale i pełna adrenaliny. Zawodnicy     

poruszając się w pontonach muszą przetoczyć 1,5 metrową 

dmuchaną piłkę do bramki. 

 

 

 

KONKURSY SPORTOWE Z NAGRODAMI 
Sportowe zmagania drużyn będą miały formę 

miniolimpiady. Zabawne zespołowe konkurencje 

sprawdzą szybkość, wytrzymałość, koncentrację 

naszych olimpijczyków. 



 

 

 

ABC pierwszej pomocy 
Uczestnicy będą mieli okazję odbyć przeszkolenie z zakresu 

pierwszej pomocy. Wykładowcą będzie lekarz medycyny.  

 

 
 

Doświadczenia naukowe 
Naukowy świat w zabawnej formie. Wykonamy 

widowiskowe  eksperymenty , które wzbudzają chęć do 

zdobywania wiedzy. Rozwikłamy tajemnice ciekłego 

azotu. 

 



 
 

 

 
10 lat doświadczenia w organizacji wypoczynku i rekreacji 

sportowej pozwoliło nam przygotować oryginalny program 

edukacyjno-sportowo-rozrywkowy dla dzieci. Poznamy świat 

ptaków drapieżnych. Weźmiemy udział w rozrywkowej 

miniolimpiadzie. Poszukiwać będziemy skarbu przy użyciu mapy i 

wykrywacza metalu. Przeprowadzimy teleturniej z kołem fortuny 

oraz wiele innych atrakcji. 

 

Zapraszamy do współpracy   

Więcej informacji pod numerem 509-239-992 


