
 

 

Dzień pierwszy 
 
 
 
 

 

WYCIECZKA SZKOLNA 
KASZUBY 

 
 
Dzień pierwszy 
8:00 Wyjazd spod szkoły  
9:00 Przyjazd na miejsce zakwaterowania  
9:30 Wycieczka rowerowa po okolicy(m.in. Borsk - nieczynny pas startowy dla samolotów, 
Wiele-Kalwaria Wielewska) 
13:00 Zakwaterowanie 
14:00 Obiad  
15:00 Paintball + strzelnica  
Uczestnicy zabawy zostają podzieleni na kilka grup, w których rywalizują przez cały czas 
trwania imprezy. Grupy walczą na polu paintballowym, które wypełnione jest przeszkodami, 
ułatwiającymi ukrycie się podczas bitwy. W cenie zawarte następujące wyposażenie: - 
marker(pistolet) - maskę - mundur(jednoczęściowy strój czołgisty) - rękawiczki - obsługę 
instruktora - 200 kul(dodatkowe kulki: 100 szt. - 15 zł) + Zawody strzeleckie - strzelanie do celu 
przy użyciu łuków i wiatrówek. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej punktów. 
18:00 Kolacja  
20:00 Ognisko z kiełbaskami 
 

Dzień drugi 
9:00 Śniadanie  
10:00 Gra terenowa z GPS i mapą 
Uczestnicy zabawy zostają podzieleni na kilka grup, w których rywalizują przez cały czas 
trwania gry terenowej. Każda z grup otrzymuje odbiornik GPS i mapę, za pomocą których 
odnajduje punkty z zadaniami(zabawy integracyjne) ukrytymi w lesie. Konstrukcja 
przeprowadzanych zadań wymaga od uczestników kreatywnego podejścia i pomysłowości, a 
nietypowe warunki sprawiają, że nie są oni w stanie realizować ich w oparciu o swoją 
dotychczasową wiedzę i rutynowe działania. Za wykonane zadania towarzyszący grupom 
animatorzy przyznają punkty, których ilość zadecyduje o tym, która z nich zostanie zwycięzcą 
zabawy i zdobędzie przewidzianą za to nagrodę. 
14:00 Obiad  
15:00 Olimpiada integracyjna 
Uczestnicy zabawy zostają podzieleni na kilka grup, w których rywalizują przez cały czas 
trwania imprezy. Grupy przemieszczają się pomiędzy punktami, konkurując pomiędzy sobą na 
każdym z przystanków. Przygotowane zadania(zabawy integracyjne) mają charakter 
sprawnościowy i logiczny, przy czym do ich sprawnego wykonania wymagane jest 
zaangażowanie i współpraca całej grupy. Grupy rywalizują w konkurencjach takich jak: - 
POTRÓJNE SPODNIE, WALKI SUMO, MEGA TWISTER, MEGA SIATKÓWKA, JENGA GIGANT, 



 

 

TRANSPORT RANNEGO, SZTAFETA W SZALONYCH GOGLACH, itp. Za zwycięstwo w 
poszczególnych konkurencjach uczestnicy otrzymują punkty. Wygrywa i otrzymuje nagrodę 
grupa, która zbierze największą ilość punktów. 
18:00 Kolacja  
19:00 Wieczorne podchody 
Klasyczna zabawa w podchody, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. Uczestnicy bawią się 
w lesie, w okolicy ośrodka. 
 

Dzień trzeci 
9:00 Śniadanie  
10:00 Zakończenie pobytu, wykwaterowanie i wyjazd do Wdzydz Kiszewskich 
10:30 Zwiedzanie Kaszubskiego Parku Etnograficznego z przewodnikiem(uczestniczenie w 
warsztatach „Tradycyjne zajęcia wiejskie”), wejście na wieże widokową 
14:30 Wyjazd ze Wdzydz Kiszewskich 
 
 

Cena: od 430 zł (kalkulacja dla min. 45 osób) 
 

Cena obejmuje:  
 przejazd autokarem 

 zakwaterowanie w domkach letniskowych 3-5 osobowych 
 wyżywienie  
 ognisko z pieczeniem kiełbasek  
 ubezpieczenie NNW 

 
 

 


