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ZIELONE SZKOŁY 2020
Szanowni Rodzice, Nauczyciele, 

Zapraszamy do aktywnej nauki w dedykowanym wyłącznie 
dzieciom ośrodku, usytuowanym w przepięknej, mazurskiej sce-
nerii. Już od 15 lat specjalizujemy się w organizacji aktywnego 
wypoczynku dla najmłodszych. 

Z myślą o dzieciach stworzyliśmy miejsce, w którym każde z nich 
czuje się dobrze i może rozwijać swoje pasje. Sami jesteśmy rodzi-
cami, dlatego doskonale rozumiemy potrzeby zarówno dzieci, 
rodziców i nauczycieli organizujących samodzielne wyjazdy. 

Do wypoczynku najmłodszych podchodzimy kompleksowo. Nasze 
motto to „Aktywnie, Kreatywnie, Bezpiecznie”, które codziennie 
wcielamy w życie. Dbamy o to, aby rodzice mieli pewność, że wysy-
łają dzieci w maksymalnie bezpieczne miejsce, a nauczyciele 
mają profesjonalne wsparcie podczas opieki nad uczniami. 

Pobyt u nas to fascynująca droga do edukacji ukryta w zielonym 
otoczeniu. Współpracujemy ze szkołami od wielu lat, dlatego 
doskonale orientujemy się w ich oczekiwaniach. 

Wiemy, jak zaplanować udany wyjazd, zintegrowany z pedago-
gicznymi walorami. Rozumiemy, że każda klasa ma trochę inne 
potrzeby i oczekiwania, dlatego przygotowaliśmy różne pakiety 
tematyczne do wyboru. Nauczyciele mogą zorganizować u nas 
również własne autorskie programy, korzystając z dostępnej 
infrastruktury i atrakcji. 

W ubiegłym roku nasz obiekt przeszedł metamorfozę: prze-
mianowaliśmy go na „Halo Mazury!” (wcześniej „Ośrodek 
Pod Lipami”) i wprowadziliśmy kolorowy system identyfikacji. 
Chcemy, żeby ośrodek jeszcze bardziej kojarzył się z naszymi 
wartościami: z gwarancją zabawy, fantastycznych emocji, aktyw-
nym wypoczynkiem i przepiękną krainą. 

Zapraszamy do miejsca, które powstało z myślą o dzieciach, 
rodzicach i nauczycielach. 

 Kamila i Paweł Bylińscy 

HALO MAZURY



ZIELONE SZKOŁY 
– AKTYWNE LEKCJE DLA CAŁEJ KLASY 

Dlaczego warto wyjechać na zieloną szkołę?

Dla dzieci kilkudniowa zielona szkoła to doskonały sposób 
na naukę samodzielności. Dla wielu z nich pierwszy wyjazd 
dostarcza mnóstwa pozytywnych emocji i doświadczeń na 
drodze ku dorosłości. Na dzieci czekają nowe sytuacje, takie jak: 
samodzielne pakowanie, nocleg poza domem, wybór posiłków, 
dbanie o siebie oraz przebywanie w grupie rówieśniczej przez 
całą dobę. Podczas zajęć nasi młodzi Goście ćwiczą współpracę 
z kolegami, uczą się tolerancji i samodzielności, podejmują 
kolejne wyzwania, wzajemnie się motywują w dążeniu do celu. 
Wszystko odbywa się w formie zabawy, dzięki czemu dzieci 
w naturalny sposób wcielają w życie nowe umiejętności.

Dla rodziców, to bardzo często pierwsza rozłąka z dzieckiem, 
a także możliwość sprawdzenia dojrzałości dziecka oraz swojej 
gotowości na dłuższe, samodzielne wyjazdy pociechy.

Dla nauczycieli to możliwość poznania dzieci w nowym otocze-
niu, możliwość odkrywania ich potrzeb poprzez kilkudniową rela-
cję. Wyjazd jest doskonałą okazją do nauczenia podopiecznych 
ważnych funkcji społecznych, takich jak budowanie więzi z kole-
gami, rozwijanie zainteresowań, uczenie tolerancji, umiejętność 
zachowań w miejscach publicznych. 

Zielone Szkoły to przede wszystkim możliwość, aby przenieść 
życie klasy z czterech ścian w mazurską scenografię i przepro-
wadzić nietypowe lekcje, które na długo pozostaną w pamięci. 
Aktywność i ruch sprawiają, że młodzi ludzie szybciej zapa-
miętują nowe wiadomości. Wspólne zajęcia i wyprawy to też 
skuteczny sposób, żeby teoretyczne zagadnienia przekłuć 
w praktykę. Wyprawa do lasu, czy spacer wokół jeziora pozwolą 
dzieciom łatwiej przyswoić tematy z geografii, czy przyrody, 
a przede wszystkim zobaczyć na własne oczy to, o czym dotych-
czas czytały w książkach. 

Zielone Szkoły to rozwiązanie, które zasługuje na najlepszą 
ocenę! 

ZIELONE SZKOŁY 2020 3
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ZIELONE SZKOŁY – NATURALNE 
UZUPEŁNIENIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
Zielone Szkoły spełniają ważne cele edukacyjne. Dają uczniom 
możliwość pogłębienia swojej wiedzy w wielu aspektach. Dlatego 
to wartościowe lekcje w otoczeniu natury, które skutecznie uzu-
pełniają materiał przerabiany podczas lekcji. 

Wyjazd na Mazury pozwala dzieciom lepiej poznać region 
warmińsko-mazurski: jego faunę, florę oraz geograficzne 
uwarunkowania. Podczas zajęć uczestnicy odkrywają walory 
przyrodnicze Welskiego Parku Krajobrazowego, którego 
bogactwem są, m.in. jeziora polodowcowe i piaszczyste równiny 
sandrowe. 

Zadaniem pobytów jest upowszechnianie zdrowego trybu życia 
i zachęcanie dzieci do ruchu na świeżym powietrzu. To dobra 
metoda, aby zmotywować je do ćwiczeń i pokazać, że to forma 
zabawy, w której ważne jest przede wszystkim zaangażowanie, 
a nie rywalizacja. 

Pobyt pozwala dzieciom spróbować sił w nowych, różnorod-
nych dyscyplinach sportowych, a tym samym podkreśla rolę 
aktywności fizycznej. Jest przygotowany również tak, aby uczyć 
pracy zespołowej oraz integrować uczniów. Uświadamia im, że 
wspólny wysiłek pozwala tworzyć najciekawsze projekty. Tym 
samym zwiększa kompetencje uczestników z zakresu życia 
społecznego. 

Wyjazd na Mazury pozwala uzupełniać i rozbudowywać w cie-
kawy sposób tematy określone w podstawach realizowanych 
przez klasy na różnych etapach kształcenia. 

Zielone Szkoły to edukacja, która procentuje! 

HALO MAZURY



ZIELONE SZKOŁY  
– AKTYWNA NAUKA I ZABAWA  
NA TERENIE PARKU KARJOBRAZOWEGO 

ZIELONE SZKOŁY 2020
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Welski Park Krajobrazowy położony jest w południowo – 
zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego. 
Obejmuje obszar 20.444 ha. Na jego terenie znajdują się 4 rezer-
waty przyrody, 13 jezior. Charakteryzuje się niezwykłą różnorod-
nością środowiska przyrodniczego. 

Lokalizacja ośrodka Halo Mazury na terenie Parku Krajobrazo-
wego zapewnia naszym Gościom 100% kontaktu z przyrodą. 
Zobowiązuje nas także do szczególnej troski o środowisko 
i bezpośrednie otoczenie ośrodka. 

Nasze programy pobytu realizujemy z poszanowaniem natury. 
Korzystamy z walorów przyrodniczych otoczenia, jednocześnie 
nie ingerując w środowisko. Spacerujemy tylko wytyczonymi 
szlakami, bawimy się w wyznaczonych miejscach. Konsultujemy 
nasze programy z przedstawicielami Parku Krajobrazowego oraz 
Nadleśnictwa. 

Od początku funkcjonowania nasz obiekt spełnia najwyższe 
normy ekologiczne: ogrzewanie pokoi, podgrzewanie wody 
w łazienkach jest elektryczne, od kilkunastu lat używamy 
energooszczędnych źródeł światła i pozostałych urządzeń 
elektrycznych. 
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„HALO MAZURY!” – ZIELONE SZKOŁY  
W NAJLEPSZYM WYDANIU
Ośrodek Halo Mazury to nowoczesny ośrodek aktywnego wypo-
czynku. Dedykowany wyłącznie najmłodszym Gościom, bez 
dostępu postronnych osób dorosłych. 

Cały teren jest ogrodzony, dzięki czemu zapewniamy maksimum 
bezpieczeństwa. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą 
sportowo-rekreacyjną , która pozwala organizować aktywne 
zajęcia. Stawiamy na ruch i czynny wypoczynek. Wielką rolę 
odgrywa w tym nasze położenie: „Halo Mazury!” to obiekt oto-
czony przez lasy, który znajduje się w granicach Welskiego Parku 
Krajobrazowego, zaledwie 50 m. od Jeziora Lidzbarskiego. 

Dzieci nocują w czterech budynkach hotelowych, w których znaj-
dują się komfortowo wyposażone pokoje 3–4 osobowe, każdy 
z nowoczesną łazienką, ogrzewaniem i TV. Pokoje wychowaw-
ców znajdują się bezpośrednio przy pokojach uczniów. 

W jadalni każdego dnia serwujemy trzy posiłki w formie bufetów. 
Przygotowujemy dania ze świeżych i zdrowych produktów 
od lokalnych dostawców, u których zaopatrujemy się, m.in. 
w pieczywo, warzywa, czy sery. Na specjalne życzenie przy-
gotowujemy diety wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe, 
bezmleczne itp. 

Dobra lokalizacja sprawia, że można wygodnie i szybko do nas 
dojechać z różnych części Polski. Na terenie ośrodka znajduje się 
parking dla autokarów. 

Wszystkie atrakcje na terenie ośrodka realizowane są przez 
wykwalifikowany personel z zachowaniem najwyższych norm 
bezpieczeństwa, z wykorzystaniem wyłącznie atestowanego 
sprzętu i infrastruktury. 

HALO MAZURY



INFRASTRUKTURA SPORTOWA
  Basen zewnętrzny
  Boisko wielofunkcyjne – tartanowe  

(tenis ziemny, siatkówka, piłka ręczna)
  Boisko do piłki nożnej – sztuczna trawa
  Boisko do hokeja na trawie
  Boisko do piłki nożnej plażowej
  Boiska do piłki siatkowej – trzy
  Boisko do badmintona
  Boisko do koszykówki ulicznej
  Plenerowe stoły do tenisa
  Plac zabaw
  Scena plenerowa
  Krąg do rozpalania ognisk
  9 torów do minigolfa

SALE DYDAKTYCZNE
  Sale multimedialne – kinowe – dwie
  Sala dyskotekowa
  Sale świetlicowe – sześć

DODATKOWE ATRAKCJE
  Park linowy, ścianka wspinaczkowa
  Tor quadowy – własne quady
  Zorbing, segway
  Paintball
  Strzelnica – wiatrówka, łuk
  Mega Twister, Mega Jenga
  Archery Games

LISTA ATRAKCJI

AKTYWNY UCZEŃZIELONE SZKOŁY 2020 7
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AKTYWNY UCZEŃ

LISTA ATRAKCJI

POBYT 3 DNIOWY:
piątek – niedziela

Cena 295 PLN

Cena 665 PLN

POBYT 5 DNIOWY:
poniedziałek – piątek

Cena 365 PLN

POBYT 3 DNIOWY:
poniedziałek – środa
środa – piątek

  Terminy: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień 

  Cena zawiera: noclegi, trzy posiłki dziennie 
w formie bufetu, realizację programu Aktywny 
Uczeń, korzystanie z infrastruktury ośrodka, 
bezpłatny pobyt jednego wychowawcy 
na 10 uczestników

  Pobyt rozpoczyna się pierwszego dnia 
obiadem ok godz. 13.00 (zakwaterowanie 
w pokojach od godziny 15.00), kończy 
po śniadaniu w dniu wyjazdu (wykwaterowanie 
z pokoi w dniu wyjazdu do godziny 9.00)

  Istnieje możliwość dłuższego pozostania na 
terenie Ośrodka po uprzednim zwolnieniu pokoi

  Grupy przyjeżdżają na własny koszt, 
z własnym ubezpieczeniem oraz kadrą 
wychowawczą

Aktywny Uczeń to program pełen różnorodnych atrakcji. Obejmuje pakiet zajęć 
integracyjnych, które pomagają uczniom rozwijać umiejętności indywidualne, 
ale też pokazują, jak ważna jest praca zespołowa.
Uczniowie pod okiem wykwalifikowanego personelu będą mogli sprawdzić swoje 
umiejętności na nowoczesnej ściance wspinaczkowej. Stoczą bitwę łuczników 
– Archery Games. Przejdą suchą stopą przez basen w kulach do chodzenia 
po wodzie. Wspólnie zbudują tratwę, zmierzą się w pojedynku gladiatorów, 
wybiorą się na przejażdżkę quadem i segwayem. Niezapomnianych emocji 
dostarczy im zorbing, a paintball i strzelnica będą okazją nie tylko do tego, aby 
wykazać się celnością, ale też spostrzegawczością i refleksem. Goście będą też 
bawić się podczas wspólnej dyskoteki. W pakiecie pięciodniowym dodatkowo 
czekają na nich wyzwania w parku linowym, wyprawy po okolicy, gry terenowe 
w Parku Krajobrazowym i dodatkowe atrakcje. 

HALO MAZURY
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Program 
realizowany  
wiosną
i jesienią 2020
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AKTYWNY JUNIOR 

AKTYWNY UCZEŃ

POBYT 3 DNIOWY:
piątek – niedziela

Cena 295 PLN

Cena 665 PLN

POBYT 5 DNIOWY:
poniedziałek – piątek

Cena 365 PLN

POBYT 3 DNIOWY:
poniedziałek – środa
środa – piątek

  Terminy: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień 

  Cena zawiera: noclegi, trzy posiłki dziennie 
w formie bufetu, realizację programu Aktywny 
Junior, korzystanie z infrastruktury ośrodka, 
bezpłatny pobyt jednego wychowawcy 
na 10 uczestników

  Pobyt rozpoczyna się pierwszego dnia 
obiadem ok godz. 13.00 (zakwaterowanie 
w pokojach od godziny 15.00), kończy 
po śniadaniu w dniu wyjazdu (wykwaterowanie 
z pokoi w dniu wyjazdu do godziny 9.00)

  Istnieje możliwość dłuższego pozostania na 
terenie Ośrodka po uprzednim zwolnieniu pokoi

  Grupy przyjeżdżają na własny koszt, 
z własnym ubezpieczeniem oraz kadrą 
wychowawczą

Aktywny Junior to program przygotowany specjalnie z myślą o najmłodszych 
uczestnikach. Zapraszamy grupy przedszkolne oraz wczesnoszkolne 
(klasy 1–3). Zajęcia są dostosowane do możliwości dzieci i pozwalają 
im się lepiej poznać. Sprawiają też, że nasi mali Goście znakomicie się 
bawią w gronie rówieśników, a przy okazji rozwijają swoje umiejętności 
psychoruchowe. Pomoże im w tym zestaw zajęć integracyjnych, zabawa 
na trampolinach, gry sportowe na terenie ośrodka, czy zabawa w kulach 
do chodzenia po wodzie, która odbywa się w naszym basenie. Będą również 
budować konstrukcje rurkowe oraz integrować się podczas gier Mega Jenga, 
Mega Twister i aktywności z chustą klanza. Wezmą udział w warsztatach 
z klockami Lego i wspólnym projektowaniem przypinek. Emocje czekają ich 
podczas wspinaczki na ściankę oraz przejażdżki segwayem. Czas pomiędzy 
zajęciami wypełni dzieciom zabawa w sali multimedialnej. 

Program 
realizowany  
wiosną
i jesienią 2020

HALO MAZURY
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AKTYWNY BIWAK

AKTYWNY DZIEŃ ZIELONE SZKOŁY 2020

POBYT 2 DNIOWY:
z aktywnymi zajęciami 
i noclegiem

Piątek – sobota
Sobota – niedziela
Niedziela – poniedziałek

Cena 195 PLN

  Terminy: kwiecień, maj, czerwiec, 
wrzesień 

  Cena zawiera: nocleg, pełne 
wyżywienie (obiad, kolacja w dniu 
przyjazdu, śniadanie w dniu wyjazdu, 
korzystanie z infrastruktury ośrodka, 
bezpłatny pobyt jednego wychowawcy 
na 10 uczestników

  Przyjazd pierwszego dnia na godzinę 
10.00

  Grupy przyjeżdżają na własny koszt, 
z własnym ubezpieczeniem oraz kadrą 
wychowawczą.

Aktywny Biwak to znakomita propozycja na krótki, ale bardzo 
intensywny wyjazd klasowy. Program łączy w sobie jeden dzień pełen 
najlepszych atrakcji, jakie oferuje nasz ośrodek wraz z noclegiem. Zajęcia 
prowadzimy w dwóch bardzo intensywnych blokach, aby nie tracić ani 
chwili z pobytu na Mazurach. Uczestnicy będą rywalizować podczas 
zajęć integracyjnych: skoki w workach, narty, skrzynki, hydraulik 
i przeciągania liny. W integracji pomoże wspólne budowanie i wodowanie 
tratwy. Niezapomnianych emocji dostarczą zajęcia na strzelnicy, 
gdzie uczniowie nauczą się używać łuku oraz wiatrówki długiej i krótkiej, 
a także przejażdżki quadami po specjalnie wyznaczonym torze.  
Czeka ich także szalona zabawa w kuli do zorbingu oraz pojedynek 
gladiatorów. Całość uzupełniają gry sportowo-rekreacyjne 
z wykorzystaniem infrastruktury. 

Program 
realizowany  
wiosną
i jesienią 2020
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AKTYWNY DZIEŃ  

AKTYWNY BIWAK

Program 
realizowany  
wiosną
i jesienią 2020

  Terminy: kwiecień, maj, czerwiec, 
wrzesień 

  Cena zawiera: realizację programu, 
obiad, bezpłatny pobyt 1 wychowawcy 
na każdych 10 uczestników

  Grupy przyjeżdżają na własny koszt, 
z własnym ubezpieczeniem oraz kadrą 
wychowawczą

Aktywny Dzień to krótki, ale pełen wyjątkowych atrakcji program, który 
pozwala maksymalnie wykorzystać pobyt w naszym ośrodku. To doskonała 
propozycja na wyjazd w intensywnym okresie, np. przed długim weekendem, 
świętami, czy końcem semestru. Uczniowie wezmą udział w zajęciach 
integracyjnych i grach sportowych z wykorzystaniem naszej infrastruktury. 
Przejadą się quadami oraz segwayem. Spróbują swoich sił na strzelnicy, 
a mnóstwa emocji dostarczą im zorbing, Mega Twister i duże piłkarzyki. 
Czeka na nich także pyszny obiad w formie bufetu. Gwarantujemy, że każda 
minuta będzie doskonale zagospodarowana, a pełen aktywności dzień 
zapadnie uczniom w pamięci na długo. 

POBYT 1 DNIOWY:
z aktywnymi zajęciami 
na terenie ośrodka 
bez noclegu

Cena 95 PLN

HALO MAZURY
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AKTYWNY WRZESIEŃ   Program  
realizowany  
jesienią 2020

INTEGRACYJNY WRZESIEŃ   ZIELONE SZKOŁY 2020

POBYT 3 DNIOWY:
poniedziałek – środa
środa – piątek
piątek – niedziela

Cena 295 PLN

  Terminy: wrzesień 

  Cena zawiera: noclegi, trzy posiłki 
dziennie w formie bufetu, realizację 
programu (zajęcia realizowane 
są pierwszego dnia po obiedzie 
oraz drugiego dnia), korzystanie 
z infrastruktury ośrodka, bezpłatny 
pobyt jednego wychowawcy 
na 10 uczestników. 

  Przyjazd pierwszego dnia na godzinę 
10.00

  Grupy przyjeżdżają na własny koszt, 
z własnym ubezpieczeniem oraz kadrą 
wychowawczą.

Aktywny Wrzesień to znakomita propozycja dla klas, które dopiero zaczynają 
wspólną naukę, ale też i dla tych, które spędzą ze sobą kolejny rok. Zajęcia 
ruchowe i integracyjne pozwolą lepiej im się poznać i zobaczyć od zupełnie 
innej strony. Pokażą także jak ważna jest praca zespołowa i dostarczą masę 
pozytywnych emocji. A przede wszystkim zapewnią wspomnienia, które 
jeszcze długo będą ich jednoczyć. Kompleksowy program pobytu obejmuje 
najważniejsze atrakcje naszego ośrodka. Realizujemy go w blokach 
trzydniowych, dzięki czemu jest czas na skorzystanie z wszystkich elementów 
naszej oferty. Rozszerzone zajęcia integracyjne, gra na boiskach, wspinanie 
na ściance i w parku linowym, przejażdżki quadami i segway’em. Uzupełnieniem 
atrakcji będzie bezpieczny pojedynek łuczników Archery Games.
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Program  
realizowany  
jesienią 2020

POBYT 3 DNIOWY:
poniedziałek – środa
środa – piątek
piątek – niedziela

Cena 195 PLN

Integracyjny Wrzesień to idealny wybór dla klas, które dopiero się 
poznają. Wspólny pobyt na Mazurach pozwoli otworzyć się uczniom 
i zawrzeć nowe przyjaźnie w wyjątkowo sprzyjającej atmosferze. Dzięki 
wielu atrakcjom będą czuli się komfortowo, a przy okazji będą mieć 
szansę wykazać się umiejętnościami w różnych dyscyplinach. Wspólna 
zabawa to najlepszy sposób, aby spojrzeć zupełnie innym okiem na 
kolegów i odnaleźć się w nowym gronie. Propozycja jest skierowana dla 
grup, które realizują własny program pobytowy. Do dyspozycji oddajemy 
naszą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną (boiska, sale świetlicowe – 6 
i multimedialne – 2, duża sala dyskotekowa, scena plenerowa). Można 
też dokupić aktywne zajęcia, m.in. zorbing, ściankę wspinaczkową, 
przejażdżkę na quadach. 

INTEGRACYJNY WRZESIEŃ   

  Terminy: wrzesień 

  Cena zawiera: noclegi, trzy posiłki dziennie 
w formie bufetu, korzystanie z infrastruktury 
ośrodka, bezpłatny pobyt jednego 
wychowawcy na 10 uczestników. 

  Istnieje możliwość dokupienia zajęć 
aktywnych: Quady, zorbing ścianka 
wspinaczkowa, park linowy. Każda atrakcja 
18 zł od osoby

  Pobyt rozpoczyna się  pierwszego dnia 
obiadem ok. godz. 13.00 (zakwaterowanie 
w pokojach od godziny 15.00) kończy po 
śniadaniu w dniu wyjazdu (wykwaterowanie 
z pokoi w dniu wyjazdu do godziny 9.00) 

  Istnieje możliwość dłuższego pozostania 
na terenie ośrodka po uprzednim zwolnieniu 
pokoi.

  Grupy przyjeżdżają na własny koszt, 
z własnym ubezpieczeniem oraz kadrą 
wychowawczą.



LATO
2020
AKTYWNE KOLONIE 
DLA DZIECI W WIEKU
6-12 LAT

 campmazury



Ośrodek Wypoczynkowy Halo Mazury
ul. Lipowa 46, 13‑230 Lidzbark (Welski)
powiat działdowski
kontakt@halomazury.pl

REZERWACJA I INFORMACJE

tel. 23 696 12 49

halomazury.pl halomazury


