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Oœrodek sportowy “Farma Kalina” 

jest profesjonalnie przygotowany dla

zorganizowanych grup szkolnych

oraz spe³nia wszelkie wymogi 

i standardy bezpieczeñstwa. 

Dodatkowo zapewniamy:

- dziesi¹tki atrakcji sportowych, rozrywkowych 

    i dydaktycznych w jednym miejscu, bez potrzeby

    przemieszczania siê po kraju, ró¿nych oœrodkach

    i miejscach zwiedzania,

- oœrodek zamkniêty i dostosowany 

    tylko dla Waszych grup,

- bezpieczny i pewny transport dzieci i m³odzie¿y. 



PARK WoDNY
NOWOŒÆ 2021

Park wodny uruchamiamy na w³asnej przystani wodnej bez dostêpu osób trzecich 

w okresach gwarantuj¹cych bezpieczn¹ do zabaw wodnych temperaturê otoczenia i wody.
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- boisko do pi³ki no¿nej,

- boisko do siatkówki pla¿owej,

- boisko do speedmintona,

- boiska do kometki,

- pomost ¿eglarski,

- kajaki, rowery wodne, ¿aglówki, ³ódki z silnikami motorowymi,

- pomost do wêdkowania,

- pole namiotowe z pe³nym wêz³em sanitarnym,

- rowery turystyczne,

- pole do paintballa laserowego o pow. 2ha

  wraz z profesjonalnym sprzêtem do zabawy

Organizacj¹ Zielonych Szkó³ zajmujemy siê od 17 lat. 

Dok³adamy wszelkich starañ, aby zadania, które stawiamy przed naszymi podopiecznymi by³y zarazem  ambitne 

i dostosowane do ich wieku oraz mo¿liwoœci.

Praca z dzieæmi daje nam du¿o radoœci i jest Ÿród³em ogromnej satysfakcji. Cieszymy siê, ¿e dziêki wspólnym staraniom nasi 

podopieczni mog¹ zdobywaæ nowe cenne doœwiadczenia i sprawdziæ swoje umiejêtnoœci w ró¿nych sytuacjach.

Nasze Zielone Szko³y s¹ nie tylko uzupe³nieniem edukacji szkolnej. K³adziemy du¿y nacisk na rozwój fizyczny.

Proponowane przez nas zajêcia sportowe harmonijnie przeplataj¹ siê z ofert¹ edukacyjn¹.

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turystyki, prowadzonego przez Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego.

Rzetelny, bogaty program wyjazdu, przygotowany w oparciu o wieloletnie doœwiadczenie pedagogiczne.

Œwietna organizacja. U nas nie ma miejsca na nag³e przeszkody, których nie da siê pokonaæ ani problemy, których nie da siê 

rozwi¹zaæ. Zajêcia prowadzone przez naszych instruktorów, pedagogów i przewodników. 

Na ¿yczenie mo¿emy zorganizowaæ Zielona Szko³ê w ka¿dym zak¹tku Polski i Europy.

Jesteœmy otwarci i gotowi na wszelkie propozycje i modyfikacje programu imprezy, jeœli zajdzie taka potrzeba.

Szczególn¹ uwagê zwracamy na bezpieczeñstwo i komfort naszych podopiecznych, 

dlatego starannie selekcjonujemy oœrodki, do których przyje¿d¿amy.

W³asny oœrodek nad jeziorem Okr¹g³e, w otulinie Drawieñskiego Parku Narodowego. Na terenie oœrodka znajduj¹ siê:

. 

Cena zawiera:

opiekê naszych instruktorów, przewodników, noclegi (pokoje 2, 3,4 osobowe z pe³nym wêz³em sanitarnym), 

3 posi³ki plus wzmocniony podwieczorek podawany na koniec ka¿dego dnia, 

bilety wstêpu, realizacjê ca³ego programu, bezp³atny pobyt opiekunów, ubezpieczenie uczestników OC, 

wszelkie planowane i nieplanowane atrakcje,

transport komfortowymi autokarami z TV, WC, klimatyzacj¹ i pasami bezpieczeñstwa.

Obejmuje wycieczki dla grupy min. 80 osób. 

U nas nie ma ¿adnych dodatkowych ukrytych kosztów.

WA¯NE INFORMACJE!!!

Dlaczego z nami?

- namiot do zabaw integracyjnych,

- organizujemy sp³ywy kajakowe,

- profesjonalny park linowy

- wspinaczka,

- sala ceramiczna,

- sala taneczna,

- dmuchañce   (zje¿d¿alnia wodna, 

  zje¿d¿alnia sucha, dmuchana poducha)

- rysunek 3d,

- robotyka.



Niesamowita zabawa na wycieczkach i obozach 
w “Farma Kalina”

Najdluzsza zjezdzalnia
wodna

Dmuchana poducha

Paintball laserowy

Zjezdzalnia sucha

Najwiekszy w okolicy
park linowy

Wspinaczka
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Park linowy 

Paintball laserowy

Pracownia ceramiczna

Na terenie Farmy posiadamy trzy, profesjonalne trasy o ró¿nym stopniu trudnoœci. £¹czna d³ugoœæ tras to 340 metrów
i 54 przeszkody. W parku linowym jest a¿ 9 zjazdów tyrolskich , z których najd³u¿szy to 80 metrów. 

Integracyjna zabawa z komputerow¹ analiz¹ skutecznoœci strategii gry, celnych strza³ów, aktywnoœci zawodników.

Kompleksowe zajêcia z ceramiki: lepienie, szkliwienie. Praca z glin¹ bardzo dobrze wp³ywa na harmonijny rozwój dzieci. 
Wycisza, uczy skupienia i cierpliwoœci. Ugniatanie i wa³kowanie gliny zaspokaja naturalne potrzeby dziecka. Znakomicie 
symuluje i rozwija uk³ad nerwowy. Rozwija wyobraŸniê, zdolnoœci manulane, ekspresjê plastyczn¹. 

... te i wiele innych atrakcji
            tylko w “Farma Kalina”
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Dla wszystkich uczestników imprez przewidziano nagrody!

Ramowy plan dnia dla zwiedzajacych

8.00              

8.30              

9.30-16.00

      

16.15              

17.30- 20.30   

21.00             

Pobudka

Œniadanie

Wyjazd z oœrodka, zwiedzanie ustalonych obiektów z przewodnikiem,

 pilotem,  instruktorami do pomocy nad dzieæmi, zabieramy ze sob¹ 

suchy prowiant

Obiad

Zajêcia sportowo-rekreacyjne          zajêcia z naszymi instruktorami

Kolacja

Ramowy plan dnia dla aktywnych

8.00              

8.30               

9.30-11.00       

11.00-11.15        

11.15-13.15         

13.30              

15.00-16.30     

16.30-16.45      

16.45-18.15             

18.30              

19.30-21.00     

Pobudka

Œniadanie

Zajêcia sportowo-rekreacyjne          zajêcia z naszymi  instruktorami

Zamiana grup, czas na napicie siê

Zajêcia sportowo-rekreacyjne          zajêcia z naszymi instruktorami

Obiad, deser

Zajêcia sportowo-rekreacyjne          zajêcia z naszymi instruktorami

Zamiana grup, czas na napicie siê

Zajêcia sportowo-rekreacyjne          zajêcia z naszymi instruktorami      

Kolacja

Zajêcia sportowo-rekreacyjne          zajêcia z naszymi instruktorami

Uwaga!!! 
Tylko u nas!!!

Na koniec ka¿dego dnia podajemy czwarty posi³ek 
– wzmocniony podwieczorek !!!
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Tylko u nas - w naszym oœrodku
Ekstremalnie szeroki wachlarz zajêæ - sami mo¿ecie ³¹czyæ tematy sportowe,
integracyjne oraz edukacyjne w jedn¹ ca³oœæ!  

Mo¿ecie u³o¿yæ niepowtarzalny program na swoj¹ zielon¹ szko³ê, 
dziêki czemu dopasujecie zajêcia do swoich potrzeb.

SPORTOWO - AKTYWNIE  INTEGRACJA ŒCIE¯KI EDUKACYJNE

- park linowy (trzy trasy)  
- paintball laserowy,            
- wêdkarstwo,        
- wspinaczka na  skrzynkach,    
- zajêcia na wodzie:   
  budowanie tratwy,  
  rowerki wodne, kajaki, 
  windsurfing,  ¿eglarstwo,  
- podchody, maskowanie,                                                                                                     
- rozgrywki pi³karskie,                                                                                                                                        
- turniej siatkówki,                                                                                                                            
- zajêcia kulinarne:   
  kuchnia w³oska,  
  wêgierska, polska 
  (do  wyboru),                                                          
- gry terenowe,  
  podchody, geocaching,  
  maskowanie,                                                                                                                                                                                                                               
- sztuka przetrwania  w  
  lesie korzystaj¹c z  
  darów przyrody –  
  survival ,                                                                                                                                                                                                            
- ognisko, dyskoteka,                                                                                                                                            
- team building,                                                                                                                                      
- olimpiada 
  (bieg farmera, 
   bieg ratownika, 
   bieg kosmonauty),                                                                                                                                                                                                                                                               
- paintball wodny,                                                                                                                                                                      
- rysunek 3d, 
- robotyka,
- ³ucznictwo,
- strzelectwo,
- jazda konna,
- wyjazd na krêgielnie,
- sp³ywy kajakowe,
- taniec,
- poszukiwanie skarbów z   
  wykrywaczem metali 

- piêædziesi¹tka,                        
- eurokalina,                         
- pchli targ,                          
- gangsterzy,                       
- geokalina,                         
- czo³gi,                               
- baloniada,                         
- wojna na kisiel,                 
- budowanie tratwy,            
- ogonki,                              
- mafia,                                
- ko³ki,                                 
- podchody,                         
- gry nocne,                         
- zabawy z lin¹,                   
- kalinowy mega twister,    
- zabawy z mat¹  animacyjn¹,                         
- parada k³amców,              
- bingo,                                
- fotozabawa,                       
- kalinowa re¿yserka,          
- kulinaria : kuchnia w³oska, 
   wêgierska, polska.

              
Tropem dzikich zwierz¹t.
Poznajemy ptaki z wróblem Æwirkiem.
Saga prastarej Puszczy.
Baœnie i bajki kluczem do oznaczania roœlin.
Co w trawie piszczy.
Woda jako element przyrody nieo¿ywionej.
Cenna przyroda okolic £aska

Miêdzyrzecki Rejon Umocniony.
Rezerwat przyrody Nietoperek.

    
Krajobraz Parku to mieszanka ³¹k, pastwisk, 
trzcinowisk, rozci¹gaj¹cych siê na ponad 8 tys. 
hektarów, a wœród nich 270 gatunków ptaków.

W jego zbiorach znajduj¹ siê oryginalne 
pami¹tki z czasów  niewoli podarowane 
przez Woldenberczyków. Muzeum mieœci 
siê w baraku czêœci  niemieckiej obozu.

Od kwiatka do ula, proces produkcji miodu, 
¿ycie, przyjemnoœci i obowi¹zki pszczó³. 

DRAWIEÑSKI PARK NARODOWY:

TAJEMNICE II WOJNY ŒWIATOWEJ 
NA  ZIEMI LUBUSKIEJ

PARK NARODOWY UJŒCIE WARTY   

MUZEUM WOLDENBERCZYKÓW           
W DOBIEGNIEWIE

WIZYTA W GOSPODARSTWIE PASIECZNYM 
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Survival
Sytuacje trudne ucz¹. Zapominamy o tym staraj¹c siê zapewniæ dzieciom maksimum wygody usuwaj¹c wszelkie 

przeszkody jakie napotykaj¹. Proponujemy zatem ³agodny powrót do sztuki przetrwania na ³onie natury, 

w otoczeniu piêknych lasów i jezior, nieopodal Drawieñskiego Parku Narodowego

Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie do wyboru i indywidualnego
ustalenia iloœci przewidzianych atrakcji:
- zielona taktyka, sztuka kamufla¿u,
- rozpalanie ogniska, budowanie sza³asu,
- budowanie tratwy, jej wodowanie oraz przeprawa
  na drugi brzeg jeziora,
- przeprawa przez specjalnie przygotowany, 
  podmok³y teren za pomoc¹ bloczków i liny,
- sprawdzanie swoich umiejêtnoœci strzeleckich 
  na profesjonalnie przygotowanej strzelnicy,
- nauka orientacji w terenie i pos³ugiwania siê map¹,
- wyznaczanie kierunków œwiata,
- budowa i pos³ugiwanie siê kompasem, 
- gry, zabawy terenowe oraz poszukiwanie s³odkich skarbów 
  z u¿yciem map oraz odbiorników GPS,
- nauka jazdy quadem po specjalnie przygotowanym torze, 
- zajêcia kulinarne polegaj¹ce na przygotowaniu posi³ku 
  na ognisku w kocio³kach, 
- ognisko z kie³baskami, 
- park linowy, wspinaczka,
- paintball laserowy
   i wiele innych atrakcji

Uczestnicy maj¹ zapewnione pe³ne wy¿ywienie 
oraz ca³odniow¹ opiekê instruktorów.

Cena: 120 z³

Woda ze smakiem
Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie:
zajêcia na wodzie do wyboru:
- kajaki, rowery wodne,
- rejs ¿aglówkami,
- budowanie tratwy, jej wodowanie  oraz przeprawa 
   na drugi brzeg jeziora.

zajêcia kulinarne do wyboru:
- przygotowanie leczo w kocio³kach na ognisku,
- pieczenie pizzy wed³ug w³asnego przepisu 
   i dowolnej kompozycji dodatków.

zajêcia dodatkowe:
- park linowy, wspinaczka,
- paintball laserowy
   i wiele innych atrakcji

Uczestnicy maja zapewnione pe³ne wy¿ywienie 
oraz ca³odniow¹ opiekê instruktorów.

Cena: 120 z³

Rozpalanie ogniska

Zabawy na wodzie
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Ekstremalnie

Zabawunia
Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie:
- baloniada,
- wojna na kisiel,
- jeziorna wojna piratów

zajêcia kulinarne do wyboru:
- przygotowanie leczo w kocio³kach na ognisku,
- pieczenie pizzy wed³ug w³asnego przepisu i 
  dowolnej kompozycji dodatków,
- wypiek rogalików francuskich, do wyboru kilka 
  rodzajów nadzienia.

zajêcia dodatkowe:
- park linowy, wspinaczka,
- paintball laserowy
   i wiele innych atrakcji

Uczestnicy maja zapewnione pe³ne wy¿ywienie oraz 
ca³odniow¹ opiekê instruktorów.

Cena: 120 z³

Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie:
- wodna zje¿d¿alnia,
- przeprawa przez b³otnisto-bagnisty teren za pomoc¹ 
  bloczków i liny,
- znajdŸ i wygraj: uczestnicy za pomoc¹ odbiorników GPS 
  szukaj¹ wczeœniej wyznaczonych punktów. Tam czekaj¹ 
  na nich s³odkie i nie tylko niespodzianki,
- wyró¿nienia dla uczestników

zajêcia kulinarne do wyboru:
- przygotowanie leczo w kocio³kach na ognisku,
- pieczenie pizzy wed³ug w³asnego przepisu i 
  dowolnej kompozycji dodatków.

zajêcia dodatkowe:
- park linowy, wspinaczka,
- paintball laserowy
   i wiele innych atrakcji

Uczestnicy maja zapewnione pe³ne wy¿ywienie oraz 
ca³odniow¹ opiekê instruktorów.

Cena: 120 z³

Przeprawa przez
trudny teren

Wypieki

Wojna na kisiel
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Woda i integracja

ogieñ

Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko
W programie zajêcia na wodzie:
- zapoznanie siê z zasadami bezpieczeñstwa, przepisami 
  wodnymi oraz dzia³aniem sprzêtu p³ywaj¹cego,
- pojêcia zwi¹zane z ¿eglarstwem i sportami wodnymi,
- teoria manewrowania,
- meteorologia,
- kajaki, rowery wodne,
- ¿aglówki, regaty na pagajach i ¿aglówkach,
- dla zwyciêzców przewidziane nagrody,
zajêcia ogólnorozwojowe:
- pi³ka no¿na,
- siatkówka pla¿owa,
- speedminton,
- wyprawa rowerowa,
- gry zespo³owe,
- ognisko i dyskoteka
zajêcia dodatkowe:
- park linowy, wspinaczka,
- paintball laserowy
   i wiele innych atrakcji
Uczestnicy maja zapewnione pe³ne wy¿ywienie 
oraz ca³odniow¹ opiekê instruktorów.

Cena: 290 z³

Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie strzelnica:
- strzelanie z wiatrówki,
- snajperki paintball laserowy - (dla chêtnych równie¿ 
  realizacja ró¿nych scenariuszy gier paintball)
- paintball-strzelanie do celu 

zajêcia survivalowe:
- rozpalanie ogniska,
- gra terenowa.

zajêcia ogólnorozwojowe:
- pi³ka no¿na,
- siatkówka pla¿owa,
- speedminton,
- ognisko z gitar¹ i pieczeniem kie³basek.

zajêcia dodatkowe:
- park linowy,
- wspinaczka.
Uczestnicy maja zapewnione pe³ne wy¿ywienie
oraz ca³odniow¹ opiekê instruktorów.

Cena: 290 z³

Kajaki

Strzelanka

Ognisko
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Leœna przygoda

Dla ka¿dego 
coœ mi³ego

Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie:
- wyznaczenie zadañ i misji dla uczestników,
- pos³ugiwanie siê kompasem,
- wyznaczanie kierunków œwiata,
- odprawa z map¹ i projektorem,
- wyjœcie w teren z za³o¿eniem tzw. zielonej taktyki,
- pokonywanie przeszkód w postaci przesmyków    
  wodnych oraz  podmok³ych terenów  
  wymagaj¹cych zbudowania tratwy lub mostów,
- poznanie technik przetrwania w lesie,
- nocleg pod chmurk¹ lub pod namiotami,
- atrakcje z adrenalin¹!!!,
- ognisko z pieczeniem kie³basek,
- wyró¿nienia uczestników.
zajêcia dodatkowe:
- park linowy, wspinaczka,
- paintball laserowy
   i wiele innych atrakcji
Uczestnicy maja zapewnione pe³ne wy¿ywienie 
oraz ca³odniow¹ opiekê instruktorów.

Cena: 290 z³

Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie zajêcia integracyjne:
- przeci¹ganie liny,
- zabawy z chust¹ animacyjn¹,
- rywalizacja na skrzynkach,
- wyœcigi rzêdów na weso³o.
zajêcia kulinarne, do wyboru:
- przygotowanie leczo w kocio³kach na ognisku,
- pieczenie pizzy wed³ug w³asnego przepisu i dowolnej 
  kompozycji dodatków,
- pieczenie rogalików francuskich, do wyboru cztery 
  nadzienia.
zajêcia ogólnorozwojowe:
- turniej pi³ki no¿nej,
- turniej trójek siatkarskich,
- speedminton, rajdy rowerowe,
- dyskoteka z DJ
zajêcia dodatkowe:
- park linowy, wspinaczka,
- paintball laserowy
   i wiele innych atrakcji
Uczestnicy maja zapewnione pe³ne wy¿ywienie 
oraz ca³odniow¹ opiekê instruktorów.

Cena: 290 z³
Leczo na ogniu

Zabawy na dmuchancu

Planowanie misji
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Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

Paintball laserowy – wspania³a integracyjna zabawa z komputerow¹ analiz¹ skutecznoœci strategii gry, celnych strza³ów, 
aktywnoœci zawodników.

Park linowy – na terenie Farmy posiadamy trzy trasy o ró¿nej trudnoœci. £¹czna d³ugoœæ   340 metrów, 
najd³u¿sza tyrolka 80 metrów, 54 przeszkody, 9 zjazdów.

Zabawa integracyjna - Euro Kalina. Gra polega na wype³nieniu zadañ zwi¹zanych z paszportem Euro Kaliny. 
Uczestnicy wydaj¹ lub zarabiaj¹ tzw. Eurokaliny na poszczególnych stacjach, s¹ to m.in. biuro pracy, lekarz, fotograf, 
kasyno, skup szyszek, biuro pomys³ów, policja. Im lepsza wspó³praca w grupie, tym wiêcej pieniêdzy mo¿na zarobiæ. 
Zwieñczeniem gry jest licytacja nagród, np. pud³o lodów, pizza, obiad podany do sto³u przez kadrê, powrót do Warszawy 
na podwójnym miejscu w autokarze.

Gry i zabawy integracyjne do wyboru:
- Pchli targ,
- Baloniada, Ogonki,
- Piêædziesi¹tka, Czo³gi,
- Kalinowi szpiedzy, Mafia,
- Zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, wêgierska, polska (do wyboru).

Zajêcia sportowo- rekreacyjne:    
- wêdkarstwo, 
- wspinaczka na skrzynkach,
- zajêcia na wodzie: budowanie tratwy, rowerki wodne, kajaki,
- podchody, maskowanie,     
 - rozgrywki pi³karskie,   
- turniej siatkówki,  
- gry terenowe, podchody, geocaching, maskowanie,             
- sztuka przetrwania  w lesie korzystaj¹c z darów przyrody – survival ,      
- ognisko, dyskoteka,         
 - team building,                                                   
- olimpiada (bieg farmera, bieg ratownika, bieg kosmonauty),                         
-  paintball wodny,                                 
- rysunek 3d, robotyka.                              

Uczestnicy maj¹ zapewnione pe³ne wy¿ywienie 
oraz ca³odzienn¹ opiekê instruktorów.

Uwaga !!! Dla chêtnych sp³yw kajakowy.         
         
Cena:
3 DNI - 430 z³
4 DNI - 540 z³
5 DNI - 650 z³

Kumulacja Kalinowej 
Adrenaliny

Szalenstwa

w Farmie Kalina
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Turbo przygoda
Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie realizujemy w formie zabaw kilka tematów:
sporty wodne:
- kajakarstwo, 
- ¿eglarstwo,
- rowery wodne,
- budowanie tratwy,

zajêcia kulinarne:
- przygotowanie leczo w kocio³kach na ognisku,
- pieczenie pizzy wed³ug w³asnego przepisu i  
  dowolnej kompozycji dodatków,
- pieczenie rogalików francuskich, do wyboru cztery  
  nadzienia,

strzelectwo:
- strzelanie z wiatrówki,
- paintballowy turniej strzelecki,

survival:
- budowanie sza³asów 
- jak przetrwaæ w lesie korzystaj¹c z darów natury,
- rozpalenie ogniska
- nauka rozk³adania namiotów i przygotowania pola 
  biwakowego (mo¿liwoœæ noclegu pod namiotami)

gry zespo³owe:
- pi³ka no¿na (zajêcia na trawiastym, profesjonalnym 
  boisku pi³karskim)
- pi³ka siatkowa (boisko do pla¿ówki, boisko z 
  pod³o¿em trawiastym)

Dodatkowo:
Wêdkowanie, gra w ko³ki, wojna na kisiel, 
baloniada, ognisko, dyskoteka, podchody,
park linowy, wspinaczka, paintball laserowy.

Uczestnicy maja zapewnione pe³ne wy¿ywienie 
oraz ca³odniow¹ opiekê instruktorów.

Cena:
3 DNI - 430 z³
4 DNI - 540 z³
5 DNI - 650 z³

Pilka nozna

Druzyna paintballowa

Zeglarstwo
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Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie:
kajakarstwo:
- szkolenie (przygotowanie do sp³ywu) – jak zejœæ i wejœæ 
  na kajak, umiejêtnoœæ szybkich
- zwrotów, zachowanie p³yn¹cych w sytuacjach 
  niebezpiecznych ,
- sp³yw kajakowy rzek¹ Draw¹ lub jednym z jej dop³ywów. 
  Poziom trudnoœci rzeki dostosowany do mo¿liwoœci uczestników,

¿eglarstwo:
- teoria i praktyka w zakresie wi¹zania podstawowych 
  wêz³ów ¿eglarskich, taklowanie jachtu,
- manewrowanie jachtem (na cumach, na wios³ach, 
  na  ¿aglach),
- klarowanie ³odzi,
- regaty,
- szanty

budowanie w³asnych obiektów p³ywaj¹cych:
uczestnicy przy pomocy instruktorów buduj¹ w³asny obiekt

wêdkowanie:
- przygotowanie sprzêtu,
- wêdkowanie metod¹ sp³awikow¹, gruntow¹ i  
  spinningow¹,
- organizacja stanowiska wêdkarskiego,
- wêdkowanie z ³odzi i z brzegu

gry zespo³owe:
- pi³ka no¿na – w czasie pobytu organizujemy 
  uczestnikom turniej FARMA CUP
- pi³ka sitkowa- turniej siatkówki rozgrywany w ró¿nych 
  formach (trójkach, szóstkach)

zajêcia dodatkowe:
- park linowy, wspinaczka,
- paintball laserowy
   i wiele innych atrakcji

Dla wszystkich uczestników turniejów nagrody  !!!!!!!!

Uczestnicy maja zapewnione pe³ne 
wy¿ywienie oraz ca³odniow¹ opiekê i
nstruktorów.

Cena:
3 DNI - 430 z³
4 DNI - 540 z³
5 DNI - 650 z³

Woda i gry zespo³owe

Kajaki

Wedkowanie
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Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie:
b³otnista frajda:
- przeprawa przez specjalnie przygotowany b³otnisty 
  teren przy u¿yciu odpowiedniego sprzêtu,
- zajêcia z quadem- budowa, bezpieczeñstwo, 
  podstawy poruszania siê, jazda po wymagaj¹cym 
  grz¹skim terenie,
- sztuka kamufla¿u , nauka bezszelestnego poruszania 
  siê w terenie,

nocne manewry:
- noc duchów,
- gra w œwietliki,
- warty uczestników,
- nocna gra terenowa,

survival:
- budowanie sza³asów z mo¿liwoœci¹ spêdzenia nocy 
  we w³asnorêcznie zbudowanym obiekcie,
- jak przetrwaæ w lesie korzystaj¹c z darów natury,
- rozpalenie ogniska,
- nauka rozk³adania namiotów i przygotowania pola 
   biwakowego,
- umiejêtnoœæ poruszania siê i orientacji w lesie,
- podchody,
- gry terenowe,

Zajêcia kulinarne:
wszystkie potrawy przyrz¹dzamy 
na ognisku z u¿yciem kocio³ków,

dodatkowo:
- ¿eglarstwo
- kajaki,
- rowerki wodne,
- rajdy rowerowe,
- pi³ka sitkowa,
- pi³ka no¿na
- park linowy i wspinaczka,
- paintball laserowy

Uczestnicy maja zapewnione 
pe³ne wy¿ywienie oraz 
ca³odniow¹ opiekê instruktorów.

Cena:
3 DNI - 430 z³
4 DNI - 540 z³
5 DNI - 650 z³

Ekstremalnie survivalowo

Gotujemy w kociolku

Paintball laserowy

Budowa szalasu
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Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko, Drawieñski Park Narodowy

W Drawieñskim Parku Narodowym podziwiaæ mo¿na atrakcyjna rzeŸbê terenu, ukszta³towanie linii brzegowej
i kolor wód œródleœnych jezior, stare drzewa, g³azy narzutowe, cenne gatunki roœlin i zwierz¹t oraz wiele innych 
walorów dzikiej przyrody, a tak¿e zabytkowa wie¿a.

Poznajemy tajemnice Drawieñskiego Parku Narodowego:
- ekoznaki – rozpoznajemy znaki pozostawione przez dzikie zwierzêta,
- sk¹d dochodzi ¿abie kumkanie (poznajemy ca³oroczne 
  ¿ycie ¿ab), hibernacja, migracje, przenoszenie i ochrona ¿ab,
- praca z zestawem do badania wód, co widaæ w kropli wody,
- poznanie biologii p³azów i gadów, g³os poszczególnych 
  gatunków p³azów,
- poznanie biologii bociana bia³ego, miejsca lêgu i ¿erowania, ¿erowiska bociana bia³ego,
- specyfika Parku, dlaczego wyj¹tkowy, dzia³alnoœæ lodowca,
- rzeka Drawa – walory przyrodnicze,
- lasy – gatunki drzew, obszary ochrony œcis³ej.

Tropem dzikich zwierz¹t

Zajêcia sportowo- rekreacyjne:
- wêdkarstwo,
- zajêcia na wodzie: budowanie tratwy, rowerki wodne, kajaki,
- podchody, maskowanie,
- rozgrywki pi³karskie,
- zawody strzeleckie : paintball, wiatrówka,
- turniej siatkówki, baloniada,
- zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, wêgierska, 
  francuska (do wyboru),
- gry terenowe, geocaching,
- zajêcia survivalowe – sztuka przetrwania w lesie 
  korzystaj¹c z darów przyrody,
- kurs pierwszej pomocy,
- ognisko, dyskoteka,
- gry i zabawy integruj¹ce grupê – team building,
- olimpiada (bieg farmera, bieg ratownika, bieg kosmonauty).

zajêcia dodatkowe:
- park linowy, wspinaczka,
- paintball laserowy
   i wiele innych atrakcji

Uczestnicy maj¹ zapewnione pe³ne wy¿ywienie oraz 
ca³odzienn¹ opiekê instruktorów.

Cena:
3 DNI - 430 z³
4 DNI - 540 z³
5 DNI - 650 z³

Drawienski Park Narodowy - splyw rzeka Drawa
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Nieustraszony wojownik
G³ównym tematem „Nieustraszonego Wojownika” jest szkolenie i gry paintballowe oraz ASG.

Zakwaterowanie:  Farma Kalina

Miejscowoœæ: £asko

Paintball

Zajêcia odbywaj¹ siê na profesjonalnym boisku 

przygotowanym do realizacji ró¿nych scenariuszy:

- obrona fortu,

- walka o flagê,

- blackjack .

Uczestnicy po kilkugodzinnym szkoleniu realizuj¹ 

wybrane scenariusze, dodatkowo maj¹ mo¿liwoœæ 

zaproponowaæ w³asny.

PAINTBALL LASEROWY

Poczuj siê jak prawdziwy komandos !

Nauka i zastosowanie taktyk i manewrów 

wojskowych to g³ówna propozycja 

dla uczestników zabawy.

Dodatkowo:

- pieczenie pizzy,

- ¿eglarstwo

- kajaki,

- rowerki wodne,

- rajdy rowerowe,

- pi³ka sitkowa,

- pi³ka no¿na

- zajêcia survivalowe,

- ognisko z pieczeniem kie³basek,

- dyskoteka,

- wêdkowanie

- park linowy, wspinaczka,

Uczestnicy maja zapewnione pe³ne 

wy¿ywienie oraz ca³odniow¹ 

opiekê instruktorów.

Cena:

3 DNI - 430 z³

4 DNI - 540 z³

5 DNI - 650 z³

Park linowy

Paintball laserowy

Paintball laserowy
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Farmianie historia nieznana
Zakwaterowanie: Farma Kalina

Miejsce: Szczecin, £asko

Ta zielona szko³a czerpie scenariusz z czasów dawnych, bardzo dawnych. Staro¿ytni Farmianie 

borykali siê z ró¿nymi problemami to wszytko zobaczycie na naszej pradawnej zielonce.

Przed wjazdem na nasz¹ Farmê musimy uporaæ siê z napadem na autokar tutejsi zbóje uprowadzaj¹ naszych goœci. 

Nale¿y ich wykupiæ za s³odycze ewentualnie poœwiêciæ wychowawcê. Ca³a zielona szko³a ma scenariusz survivalowy 

z elementami nowoœci. G³ówne has³o naszej imprezy : jak przetrwaæ w lesie korzystaj¹c z darów natury.

Dope³nieniem nawi¹zania do staro¿ytnych Farmian bêd¹ zajêcia z ceramiki. Ceramika od najdawniejszych czasów 

zachowa³a rangê tworzywa pierwotnego i zarazem najbli¿szego cz³owiekowi. Wszystkie wyroby wypalamy w naszym 

piecu i zabieramy w dzieñ wyjazdu.

Gwarantujemy, ¿e w krótkim czasie dzieci zostaj¹ prawdziwymi ekspertami w dziedzinie garncarstwa.

Nasze zajêcia wzmog¹ poczucie w³asnej wartoœci i pozwala uwierzyæ we w³asne si³y.

Zajêcia sportowo- rekreacyjne:

- wodna zje¿d¿alnia

- wêdkarstwo,

- zajêcia na wodzie: budowanie tratwy, 

  rowerki wodne, kajaki,

- podchody, maskowanie,

- rozgrywki pi³karskie,

- zawody strzeleckie : paintball, wiatrówka,

- turniej siatkówki, baloniada,

- zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, 

  wêgierska, francuska (do  wyboru),

- gry terenowe, podchody, geocaching, maskowanie,

- zajêcia survivalowe – sztuka przetrwania 

  w lesie korzystaj¹c z darów przyrody,

- kurs pierwszej pomocy,

- ognisko, dyskoteka,

- gry i zabawy integruj¹ce grupê – team building,

- olimpiada (bieg farmera, bieg ratownika, bieg kosmonauty),

- gry i zabawy dru¿ynowe,

- paintball wodny,

- ma³y majsterkowicz,

- paintball laserowy,

- parki linowy i wspinaczka.

Uczestnicy maj¹ zapewnione pe³ne wy¿ywienie 

oraz ca³odzienn¹ opiekê instruktorów.

Cena:

3 DNI - 430 z³

4 DNI - 540 z³
5

 DNI - 650 z³
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Poznajemy ptaki 
z wróblem Æwirkiem
Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie: 
1. Prezentacja fragmentu filmu  „Przygód kilka wróbla Æwirka”.
2. Zwyczaje rodzimych gatunków ptaków, ciekawostki z ¿ycia ptaków.
3. Prezentacja g³osów wybranych gatunków.
4. Prezentacja cennych, chronionych gatunków w oparciu o zbiór Drawieñskiego Parku Narodowego.
5. Prezentacja fragmentu nagrodzonego na wielu festiwalach filmu „Makrokosmos” dot. biologii ptaków. 
6. Ewentualne wyjœcie do lasów okolicy w celu nauki rozpoznawania ptaków. 

Jednoczeœnie proponujemy niezale¿ne od prelekcji wycieczki przyrodnicze do lasów lub nad jeziora okolicy w celu 
zapoznania z cenn¹ przyrod¹ rejonu £aska i Wygonu. 

Gry i zabawy integracyjne do wyboru:
- Euro Kalina, Pchli targ,
- Baloniada, Ogonki,
- Piêædziesi¹tka, Czo³gi,
- Kalinowi szpiedzy, Mafia,
- Zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, 
  wêgierska, polska (do wyboru).

Zajêcia sportowo- rekreacyjne:
- park linowy (trzy trasy)                                                                                                                                                       
- paintball laserowy,                                                                                                                                            
- wêdkarstwo,                                                                                                                                                     
- wspinaczka na skrzynkach,                                                                                                                               
- zajêcia na wodzie: budowanie tratwy, 
  rowerki wodne, kajaki,                                                                       
- podchody, maskowanie,                                                                                                                                       
- rozgrywki pi³karskie,                                                                                                                                        
- turniej siatkówki,                                                                                                                            
- zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, wêgierska, 
  polska (do wyboru),                                                          
- gry terenowe, podchody, geocaching, maskowanie,                                                                                                                                                                                                                               
- sztuka przetrwania  w lesie korzystaj¹c 
  z darów przyrody – survival,                                                                                                                                                                                                            

- ognisko, dyskoteka,                                                                                                                                           
 - team building,                                                                                                                                      
- olimpiada (bieg farmera, bieg ratownika, bieg kosmonauty),                                                                                                                                                                                                                                                              
 - paintball wodny,                                                                                                                                                                      
- rysunek 3d, robotyka.                                                                                                                                                                               

Uczestnicy maj¹ zapewnione pe³ne wy¿ywienie 
oraz ca³odzienn¹ opiekê instruktorów.
Uwaga !!! Dla chêtnych sp³yw kajakowy.        
          
Cena:
3 DNI – 430 z³
4 DNI – 540 z³
5 DNI – 650 z³



3
4
5

W
yc

ie
cz

ki
  3

-4
-5

-d
ni

ow
e

Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie: 
1. Prezentacja wybranych gatunków zwierz¹t w oparciu o zbiór Drawieñskiego Parku Narodowego;
2. Sylwetki, zwyczaje zwierz¹t na przyk³adzie wydawnictwa „Mieszkañcy pól i lasów”;
3. Sylwetki zwierz¹t w wierszach lub opowiadaniach dla dzieci i m³odzie¿y;
4. Prezentacja zwierzêcia herbowego Drawieñskiego Parku Narodowego – wydry, jej zwyczajów, biologii;
5. Nauka rozpoznawania tropów zwierz¹t przy pomocy gotowych form – odcisków po³¹czona z wyjœciem w teren;
6. Prezentacja fragmentu filmu przyrodniczego „ Saga prastarej Puszczy”.

Jednoczeœnie proponujemy niezale¿ne od prelekcji wycieczki przyrodnicze do lasów lub nad jeziora okolicy w celu 
zapoznania z cenn¹ przyrod¹ rejonu £aska i Wygonu. 

Gry i zabawy integracyjne do wyboru:
- Euro Kalina, Pchli targ,
- Baloniada, Ogonki,
- Piêædziesi¹tka, Czo³gi,
- Kalinowi szpiedzy, Mafia,
- Zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, 
  wêgierska, polska (do wyboru).

Zajêcia sportowo- rekreacyjne:
- park linowy (trzy trasy)                                                                                                                                                       
- paintball laserowy,                                                                                                                                            
- wêdkarstwo,                                                                                                                                                     
- wspinaczka na skrzynkach,                                                                                                                               
- zajêcia na wodzie: budowanie tratwy, 
  rowerki wodne, kajaki,                                                                       
- podchody, maskowanie,                                                                                                                                       
- rozgrywki pi³karskie,                                                                                                                                        
- turniej siatkówki,                                                                                                                            
- zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, wêgierska, 
  polska (do wyboru),                                                          
- gry terenowe, podchody, 
  geocaching, maskowanie,                                                                                                                                                                                                                               
- sztuka przetrwania  w lesie korzystaj¹c 
  z darów przyrody – survival,     
- ognisko, dyskoteka,                                                                                                                                           
 - team building,                                                                                                                                      
- olimpiada (bieg farmera, bieg ratownika, 
   bieg kosmonauty),                                                                                                                                                                                                                                                              
 - paintball wodny,                                                                                                                                                                      
- rysunek 3d, robotyka.                                                                                                                                                                               

Uczestnicy maj¹ zapewnione pe³ne wy¿ywienie 
oraz ca³odzienn¹ opiekê instruktorów.
Uwaga !!! Dla chêtnych sp³yw kajakowy.        
          
Cena:
3 DNI – 430 z³
4 DNI – 540 z³
5 DNI – 650 z³

Saga prastarej puszczy

Gotowi do dzialania

w Drawienskim

Parku Narodowym
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Baœnie i bajki kluczem 
do oznaczania roœlin
Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie: 
1. Prezentacja wybranych pozycji ksi¹¿kowych np., „O czym szumi¹ wierzby”, „W œwiecie krasnoludków”, 
  „Przygody krasnali” i innych przyniesionych przez prelegenta pod k¹tem ilustracji roœlin;
2. Zapoznanie dzieci i m³odzie¿y z gatunkami roœlin przedstawionych na ilustracjach;
3. Prezentacja cennych i chronionych roœlin z terenu Drawieñskiego Parku Narodowego;
4. Zasady sporz¹dzania zielnika;
5. Nauka korzystania z klucza do oznaczania roœlin.
6. Ewentualne wyjœcie w teren (na ³¹kê) w celu zgromadzenia roœlin na zielnik lub 
  w celu poznania gatunków roœlin ³¹kowych. 

Jednoczeœnie proponujemy niezale¿ne od prelekcji wycieczki przyrodnicze do lasów lub nad jeziora okolicy  
w celu zapoznania z cenn¹ przyrod¹ rejonu £aska i Wygonu. 

Gry i zabawy integracyjne do wyboru:
- Euro Kalina, Pchli targ,
- Baloniada, Ogonki,
- Piêædziesi¹tka, Czo³gi,
- Kalinowi szpiedzy, Mafia,
- Zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, 
  wêgierska, polska (do wyboru).

Zajêcia sportowo- rekreacyjne:
- park linowy (trzy trasy)                                                                                                                                                       
- paintball laserowy,                                                                                                                                            
- wêdkarstwo,                                                                                                                                                     
- wspinaczka na skrzynkach,                                                                                                                               
- zajêcia na wodzie: budowanie tratwy, 
  rowerki wodne, kajaki,                                                                       
- podchody, maskowanie,                                                                                                                                       
- rozgrywki pi³karskie,                                                                                                                                        
- turniej siatkówki,                                                                                                                            
- zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, wêgierska, 
  polska (do wyboru),                                                          
- gry terenowe, podchody, geocaching, maskowanie,                                                                                                                                                                                        
- sztuka przetrwania  w lesie korzystaj¹c 
  z darów przyrody – survival,     
- ognisko, dyskoteka,                                                                                                                                           
 - team building,                                                                                                                                      
- olimpiada (bieg farmera, bieg ratownika, 
  bieg kosmonauty),                                                                                                                                                                                                                                                              
 - paintball wodny,                                                                                                                                                                      
- rysunek 3d, robotyka.                                                                                                                                                                               

Uczestnicy maj¹ zapewnione pe³ne wy¿ywienie 
oraz ca³odzienn¹ opiekê instruktorów.
Uwaga !!! Dla chêtnych sp³yw kajakowy.        
          
Cena:
3 DNI – 430 z³
4 DNI – 540 z³
5 DNI – 650 z³

Wodne zabawy

Krasnal napotkanyw pobliskim lesie
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Woda jako element przyrody 
nieo¿ywionej
Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie: 
1. Prelekcja nt.: ochrony przyrody nieo¿ywionej ze szczególnym uwzglêdnieniem ochrony wody;
2. Prezentacja jezior i rzek okolicy, w tym rzeki Drawy na terenie Drawieñskiego Parku Narodowego;
3. Prezentacja: „historia jednego œmiecia” – problem zaœmiecania ekosystemów wodnych;
4. Prelekcja nt. wp³ywu detergentów na ¿ycie biologiczne rzek i jezior;
5. BiowskaŸniki czystoœci wód rzek i jezior, prezentacja biowskaŸników w wodach okolicy.

Jednoczeœnie proponujemy niezale¿ne od prelekcji wycieczki przyrodnicze do lasów lub nad jeziora okolicy 
w celu zapoznania z cenn¹ przyrod¹ rejonu £aska i Wygonu. 

Gry i zabawy integracyjne do wyboru:
- Euro Kalina, Pchli targ,
- Baloniada, Ogonki,
- Piêædziesi¹tka, Czo³gi,
- Kalinowi szpiedzy, Mafia,
- Zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, 
  wêgierska, polska (do wyboru).

Zajêcia sportowo- rekreacyjne:
- park linowy (trzy trasy)                                                                                                                                                       
- paintball laserowy,                                                                                                                                            
- wêdkarstwo,                                                                                                                                                     
- wspinaczka na skrzynkach,                                                                                                                               
- zajêcia na wodzie: budowanie tratwy, 
  rowerki wodne, kajaki,                                                                       
- podchody, maskowanie,                                                                                                                                       
- rozgrywki pi³karskie,                                                                                                                                        
- turniej siatkówki,                                                                                                                            
- zajêcia kulinarne: 
  kuchnia w³oska, wêgierska, 
  polska (do wyboru),                                                          

- gry terenowe, podchody, 
  geocaching, maskowanie,                                                                                                                                                                                        
- sztuka przetrwania  
  w lesie korzystaj¹c 
  z darów przyrody – survival,     
- ognisko, dyskoteka,                                                                                                                                           
 - team building,                                                                                                                                      
- olimpiada (bieg farmera, 
  bieg ratownika, bieg kosmonauty),                                                                                                                                                                                                                                                              
 - paintball wodny,                                                                                                                                                                      
- rysunek 3d, robotyka.                                                                                                                                                                               

Uczestnicy maj¹ zapewnione 
pe³ne wy¿ywienie oraz 
ca³odzienn¹ opiekê instruktorów.
Uwaga !!! Dla chêtnych sp³yw kajakowy.        
          
Cena:
3 DNI – 430 z³
4 DNI – 540 z³
5 DNI – 650 z³



Farma Kalina
BEZPIECZNA  STREFA
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Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie: 
 1. Prezentacja dot. form ochrony przyrody w Polsce;
 2. Rezerwaty, obszar chronionego krajobrazu, park narodowy, Natura 2000 - co to takiego?
 3. To co najcenniejsze przyrodniczo w okolicy £aska;
 4. Wycieczka przyrodnicza po terenie obszaru chronionego krajobrazu „Bierzwnik” lub do rezerwatu przyrody „£asko”. 

Jednoczeœnie proponujemy niezale¿ne od prelekcji wycieczki przyrodnicze do lasów lub nad jeziora okolicy 
w celu zapoznania z cenn¹ przyrod¹ rejonu £aska i Wygonu. 

Gry i zabawy integracyjne do wyboru:
- Euro Kalina, Pchli targ,
- Baloniada, Ogonki,
- Piêædziesi¹tka, Czo³gi,
- Kalinowi szpiedzy, Mafia,
- Zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, 
  wêgierska, polska (do wyboru).

Zajêcia sportowo- rekreacyjne:
- park linowy (trzy trasy)                                                                                                                                                       
- paintball laserowy,                                                                                                                                            
- wêdkarstwo,                                                                                                                                                     
- wspinaczka na skrzynkach,                                                                                                                               
- zajêcia na wodzie: budowanie tratwy, 
  rowerki wodne, kajaki,                                                                       
- podchody, maskowanie,                                                                                                                                       
- rozgrywki pi³karskie,                                                                                                                                        
- turniej siatkówki,                                                                                                                            
- zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, wêgierska, 
  polska (do wyboru),                                                          
- gry terenowe, podchody, geocaching, maskowanie,                                                                                                                                                                                        
- sztuka przetrwania  w lesie korzystaj¹c 
  z darów przyrody – survival,     
- ognisko, dyskoteka,                                                                                                                                           
 - team building,                                                                                                                                      
- olimpiada (bieg farmera, bieg ratownika, bieg kosmonauty),                                                                                                                                                                                                                                                              
 - paintball wodny,                                                                                                                                                                      
- rysunek 3d, robotyka.                                                                                                                                                                               

Uczestnicy maj¹ zapewnione pe³ne wy¿ywienie 
oraz ca³odzienn¹ opiekê instruktorów.
Uwaga !!! Dla chêtnych sp³yw kajakowy.        
          
Cena:
3 DNI – 430 z³
4 DNI – 540 z³
5 DNI – 650 z³

Cenna przyroda okolic £aska

Blizej natury

Splyw kajakowy
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Zakwaterowanie:  Farma Kalina
Miejscowoœæ: £asko

W programie: 
Pasieka, któr¹ bêdziemy zwiedzaæ jest w malowniczej 
Gminie Bierzwnik, która le¿y w ca³oœci w obszarze Natura 2000.  
Liczy ³¹cznie oko³o 80 uli typu wielkopolskiego. Ule znajduj¹ siê 
w 2 pawilonach na ko³ach. Dziêki temu pszczo³y mog¹ byæ
przewo¿one na ró¿ne po¿ytki pszczele. W Pasiece poznamy
historiê pszczelarstwa, dowiemy siê o organizacji ¿ycia 
pszczó³, ich biologii i zwyczajach, jakie produkty prócz miodu 
daj¹ nam pszczo³y oraz dlaczego los pszczó³ i ludzi jest tak 
od siebie zale¿ny. Zobaczymy sprzêty pszczelarskie niezbêdne 
w pasiece. Dla chêtnych mo¿liwoœæ degustacji oraz zakupu 
ró¿norodnych gatunków miodu.

Gry i zabawy integracyjne do wyboru:
- Euro Kalina, Pchli targ,
- Baloniada, Ogonki,
- Piêædziesi¹tka, Czo³gi,
- Kalinowi szpiedzy, Mafia,
- Zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, 
  wêgierska, polska (do wyboru).

Zajêcia sportowo- rekreacyjne:
- park linowy (trzy trasy)                                                                                                                                                       
- paintball laserowy,                                                                                                                                            
- wêdkarstwo,                                                                                                                                                     
- wspinaczka na skrzynkach,                                                                                                                               
- zajêcia na wodzie: budowanie tratwy, 
  rowerki wodne, kajaki,                                                                       
- podchody, maskowanie,                                                                                                                                       
- rozgrywki pi³karskie,                                                                                                                                        
- turniej siatkówki,                                                                                                                            
- zajêcia kulinarne: kuchnia w³oska, wêgierska, 
  polska (do wyboru),                                                          

od kwiatka do miodu
Pasieka wêdrowna “Maja”

Wesola ekipa
pszczólki Mai

- gry terenowe, podchody, geocaching, maskowanie,                                                                                                                                                                                        
- sztuka przetrwania  w lesie korzystaj¹c 
  z darów przyrody – survival,     
- ognisko, dyskotek,
- team building,                                                                                                                                      
- olimpiada (bieg farmera, bieg ratownika, 
  bieg kosmonauty),                                                                                                                                                                                                                                                              
 - paintball wodny,                                                                                                                                                                      
- rysunek 3d, robotyka.                                                                                                                                                                               

Uczestnicy maj¹ zapewnione pe³ne wy¿ywienie 
oraz ca³odzienn¹ opiekê instruktorów.
Uwaga !!! Dla chêtnych sp³yw kajakowy.        
          
Cena:
3 DNI – 430 z³
4 DNI – 540 z³
5 DNI – 650 z³



kom. 609 104 659
kom. 605 699 489

kalina@obozy-sportowe.info

www.obozy-sportowe.info

www.facebook.com/farma.kalina.9

Farma Kalina - Damian Rybacki
£asko 29E, 73-240 Bierzwnik

woj. zachodniopomorskie
NIP 594 147 65 59

nr konta: 08 8359 0005 0039 1775 2004 0001

Dolacz do nas na 
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