Rabka Zdrój -Beskid Zachodni
POWER CAMP z nauką jęz. angielskiego
Survival & Off Road & Quady
Kolonia młodzieży 15-18 lat

MIEJSCOWOŚĆ: Rabka Zdrój to uzdrowisko
położone w Beskidach Zachodnich, u podnóża
Gorców, na wysokości około 500 - 560 m
n.p.m. Największym skarbem tej miejscowości
jest klimat - jednocześnie łagodny i bodźcowy
oraz liczne źródła leczniczych solanek, które
czynią Rabkę doskonałym uzdrowiskiem, w
którym zabiegi medyczne uzupełniane są
leczeniem klimatycznym.
ZAKWATEROWANIE:
„Willa
Promienna”
usytuowana jest w znacznej odległości od ulicy,
dzięki czemu panuje tu spokój i cisza, a także nie ma zagrożenia dla bawiących się dzieci. Pokoje
2, 3, 4 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, teren ogrodzony, całkowicie bezpieczny. Cała
willa do dyspozycji dzieci. Zdjęcia obiektu dostępne są pod adresem internetowym:
http://www.willapromienna.pl
DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW: duży plac zabaw z szałasem, boisko, miejsce na ognisko
i grilla, świetlica i sala TV, sala dyskotekowa, ping-pong, sprzęt sportowy, materiały plastyczne,
ścianka wspinaczkowa.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) oraz suchy prowiant
na drogę powrotną
TRANSPORT: własny
TERMINY I CENA:
KOD

TERMIN

CENA SPECJALNA

03/CT/RABPC/L21

16.08-25.08.2021

1775 zł

W CENĘ WLICZONO: zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej,
przewodnika, program kolonii, wstępy, ubezpieczenie NNW, opłaty za Krajowy Fundusz
Turystyczny, opłaty za Krajowy Fundusz Pomocowy, podatek VAT.
W CENĘ NIE WLICZONO: transportu
Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia:
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży + 60 zł
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji rozszerzone o ryzyko związane z zachorowaniem na
COVID-19 oraz kwarantannę + 100 zł
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UWAGA! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży stanowi odrębny produkt
w postaci polisy zawartej z Ubezpieczycielem w ramach umowy generalnej BT Czerwiński Travel i
nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji przez klienta z wyjazdu lub odwołania turnusu
przez organizatora.

PROGRAM OBOZU:
THE WORLD’S BEST SUMMER CAMP – najlepszy obóz językowy
Główną ideą obozu jest obecność języka
angielskiego podczas całego wyjazdu - nie tylko w
trakcie lekcji z lektorami, ale również podczas zajęć
integracyjnych czy też wycieczek. Autorskie
sprawdzone programy nauczania, wieloletnie
doświadczenie i do tego super zabawa w
wyborowej atmosferze to przepis na przełamanie
bariery językowej.
Codzienne zajęcia językowe będą prowadzone są w
grupach 10 osobowych (3-4h dziennie). Program
zajęć dostosowany jest do poziomu uczestników
(weryfikacja poziomu zaawansowania znajomości
języka angielskiego będzie odbywać się w
pierwszym dniu obozu).
Zagramy m.in.
Q&A - TIME FOR MY STORY : każdy z Was będzie
miał za zadanie przygotować ZAJAWKĘ o sobie:
opowiedzieć, jakie ma hobby, przedstawić swoją
rodzinę, TOP NEWS na swój temat. Podczas Waszej
prezentacji pozostali uczestnicy będą zadawać Wam
pytania metodą Q&A. Akcja – integracja!
OXFORD-STYLE DEBATE - host/judge, debaters:
proposition and opposition – która strona wygra?
Macie wiele tematów do przedyskutowania.
IMPROV ALPHABET GAME - lektor inicjuje
opowieść, którą będziecie kontynuować
Co
ważne, wypowiedź musi być związana z
wypowiedzią poprzednika tak, aby całość była
sensowna i zaczynać się na odpowiednia literę!
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TREASURE QUEST - Podzieleni na drużyny z instrukcją, oczywiście po angielsku zapolujecie na
skarb: walk straight ahead for 14 metres, then turn left, find …. Your next instruction is behind ….
BESTY I WORSTY - wylosuj pytanie i odpowiedź. Pytania przygotujecie sami np.: what’s the worst
movie you have ever seen? what’s the worst holiday you have ever be en to
HERO IN THE WONDERLAND: wybierzecie swojego ulubionego bohatera z kreskówek, bajek czy
komiksów. Przedstawicie go pozostałym obozowiczom – oczywiście po angielsku! Forma? –
Wszystkie chwyty dozwolone.
LINGUISTIC PUN – ADVERB GAME: w tej grze liczy się refleks i Wasze umiejętności językowe! Kto
zostanie PRZYSŁÓWKOWYM MISTRZEM?
TONQUE TWISTERS: „She sells seashells by the seashore” czyli totalnie odjechane angielskie
ŁAMACZE JĘZYKOWE. Podejmiecie to wyzwanie?
THE VOICE OF RABKA: “Don't ya know that I'm stronger? Don't ya see me in all black? Don't ya
cry like a baby? Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha Who's laughing now?…” Eva Max, Dua Lipa, a może Billie
Eilish? – NOWE TECHNIKI NAUKI JĘZYKA! Wyśpiewacie sobie drogę do sukcesu.

SURVIVAL IN THE VALLEY
*Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką
wykwalifikowanych instruktorów. Sprzęt, którym
się posługujemy spełnia wszelkie obowiązujące
normy bezpieczeństwa i posiada wymagane atesty.
SURVIVAL MISSION: Będziecie poruszać się po
specjalnie przygotowanej trasie, która nie jednemu
przysporzy mocny zastrzyk adrenaliny. Podczas
wędrówk i dowiecie się JAK PRZETRWAĆ W LESIE W
EXTREMALNYCH WARUNKACH i jak dbać o
bezpieczeństwo swoje i innych oraz otrzymacie
dawkę informacji z zakresu ekologii, fauny i flory
charakterystycznej dla tego rejonu. Oprócz przejścia
po mega trudnej trasie czekają na was do wykonania
zadania na przygotowanych stanowiskach - „wody” i
„ognia”.

EXPEDITION TO THE TOP LUBOŃ (1022 m.n.p.m):
Udacie się na całodniową przeprawę, a waszym
celem będzie zdobycie drugiego co do wielkości
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szczytu Beskidu Wyspowego Lubonia Wielkiego.
Będzie to od was wymagało silnej woli przetrwania.
Czekają na was STROME PODEJŚCIA, WSPINACZKA
PO SKAŁACH, PRZEJŚCIE PRZEZ UKRYTE BAGNO.
Wynagrodzeniem
za
wędrówkę
będą
niezapomniane widoki podczas trasy oraz piękna
panorama Beskidu Wyspowego ze szczytu góry.
Podczas delektowania się krajobrazem będziecie
wspólnie rozpalać ognisko, na którym UPIECZECIE
PYSZNE KIEŁBASKI i zregenerujecie siły na powrót.

EXTREME CHALLENGE: STROMY ZJAZD TYROLSKI
nad
rzeką
Rabą,
budowanie
WIEŻY
KONTENEROWEJ ZE SKRZYNEK, a może po prostu
KLASYCZNA
WSPINACZKA
PO
ŚCIANCE
WSPINACZKOWEJ z trzema stopniami trudności?
Wszystko to czeka na was do zrealizowania pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów.
BEAR TRACKS - NIGHT PATROL WITH LIGHTS: Gdy
zapadnie noc wybierzecie się w teren, gdzie za
pomocą latarek BĘDZIECIE SZUKAĆ ŚLADÓW
NIEDŹWIEDZIA. Ślady te doprowadzą was do
ukrytego w samym środku lasu skarbu. Jest to
prawdziwa próba odwagi!
CRAZY OFF ROAD - Strome podjazdy, zjazdy,
przeprawa przez potok, przejazd po równoważni to
tylko przedsmak prawdziwej przygody. UWAGA
istnieje
możliwość
SAMODZIELNEGO
PROWADZENIA QUADA W TERENIE pod okiem
instruktora, wszystko jest uzależnione od stopnia
waszych umiejętności.
LET’S PLAY A GAME…: Aby wszyscy uczestnicy obozu mogli odkryć swoje mocne strony, czeka
na was szereg sportowych konkurencji w nietypowej formie m.in. wyścigi na skrzynkach, uparta
rura, wyścigi na nartach wieloosobowych, domino-inżynier, przeciąganie liny dla cierpliwych,
kółko i krzyżyk, elektryczny pastuch. W upalne dni dla zwycięzców czekają balony
z niespodzianką.
PAINTBALL BATTLE: Wojennych emocji w czasie pokojowej rozgrywki dostarczą wam kolorowe
pociski i karabiny. Stworzycie poligon i w pocie czoła będziecie przygotowywać się do walki z
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wrogiem. Pokonacie paintballowy tor przeszkód. Ponadto zapoznacie się z techniką
i taktyką strzelania dynamicznego oraz statycznego, a pokonanie specjalni e przygotowanego
toru pomoże wyłonić króla strzelców.
WYCIECZKI EXTREME:
SOMEWHERE ON THE TOP OF THE MOUNTAIN
...…NOCLEG W BACÓWCE: Udacie się do BACÓWKI,
znajdującej się w środku dzikiego lasu. Poznacie tajniki
budowy i funkcji bacówek w górach. Przygotujecie
regionalne potrawy m.in. bryjkę, hałuski, oscypki z
ogniska, moskole; spędzicie wspólny wieczór i wszyscy
razem zaśniecie w prawdziwej pasterskiej chacie.
Rano udacie się na leśny spacer w poszukiwaniu drogi
do domu.
AQUAPARK FOR REAL HARDENERS: Karuzele wodne,
armatki i kaskady, basen ze sztuczną falą, grota z
gejzerem, wodospad, ławeczki do masażu bocznego i
dennego, rwąca rzeka, kręta ANAKONDA, zjeżdżalnia
pontonowa oraz superszybka zjeżdżalnia TURBO.
Brzmi nieźle, prawda? Te i inne atrakcje dostępne
będą dla was przez 3 godziny w nowoczesnym
AQUAPARKU TERMA BANIA.
FOR DESSERT - ENERGYLANDIA – NAJWIĘKSZY PA RK
ROZRYWKOWY W POLSCE:
Weźmiecie udział w całodziennym szaleństwie w
rodzinnym
parku
rozrywki
ENERGYLANDIA
w Zatorze. Park podzielony jest na strefy tematyczne, w
których łącznie znajduje się mnóstwo różnych atrakcji. To
właśnie tam czeka na was:
• MEGA COASTER HYPERION – największy i najszybszy
Mega Coaster w Europie.
• ROLLER COASTER F1 - jeden z najszybszych
Rollercoasterów w Europie
• TSUNAMI DROPPER
• SPACE BOOSTER – ARMAGEDON
• A także karuzele, urządzenia ekstremalne, restauracje, sklepy z pamiątkami i tysiące

Uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
UWAGA: Program jest ramowy. Jego realizacja uzależniona będzie od kondycji i wieku
uczestników. Fotorelacja z kolonii będzie udostępniona drogą elektroniczną ☺

