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Program Aktywny Biwak 

 

Opis programu Aktywny Biwak: 

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 realizowane są w 

dwóch bardzo intensywnych blokach, aby nie tracić ani chwili z pobytu na Mazurach w nowoczesnym Ośrodku 

usytuowanym w lesie w centralnej części Welskiego Parku Krajobrazowego. Park utworzono przede wszystkim w 

celu ochrony  doliny rzeki Wel, ale również po to, aby chronić walory przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe 

regionu. 

 

Cele edukacyjne realizowane podczas pobytu:  

1. Rozwój aktywności fizycznej. 

2. Upowszechnianie zdrowego stylu życia. 

3. Poznanie nowych dyscyplin sportowych. 

4. Poznanie regionu warmińsko – mazurskiego. 

5. Poznanie  walorów przyrodniczych Welskiego Parku Krajobrazowego.  

6. Poszerzenie wiedzy z dziedziny życia społecznego poprzez integrację uczniów i nauki pracy w zespole. 

 

Aktywne Zajęcia w ramach programu: 
Pakiet gier i zabaw integracyjnych – skrzynki, bieg w workach, hydraulik, przeciąganie liny 

Quady – przejażdżki na zamkniętym torze, w asyście instruktora 

Zorbing – zabawa w gigantycznej dmuchanej kuli 

Strzelnica łucznicza – podstawy łucznictwa na specjalnym torze 

Strzelnica- wiatrówki – nauka koncentracji na profesjonalnej strzelnicy 

Tratwy – zajęcia integrujące grupę poprzez budowanie i wodowanie tratw wykonanych z desek, linek i dętek  

Gladiatorzy - stocz walkę na specjalnej arenie i pokonaj przeciwnika strącając go z podwyższenia 

Gry sportowo-rekreacyjne - Mega Twister, Mega Jenga, mecz dużych piłkarzyków 

 

Możliwość korzystania z infrastruktury w czasie wolnym: 

Sale multimedialne – dwie sale z profesjonalnymi rzutnikami video wraz z nagłośnieniem kinowym i PS4 

Sale zajęciowe – sześć sal do realizacji lekcji, zajęć szkolnych 

Kort tenisowy – boisko do piłki ręcznej - siatkówki z podłożem tartanowym 

Boisko Orlik ze sztuczną murawą 

Boisko do hokeja na trawie i koszykówki 

Boisko do koszykówki ulicznej 

Boiska do siatkówki plażowej - trzy 

Scena plenerowa 

Wiaty piknikowe do realizacji zajęć 

Minigolf, trampoliny i plac zabaw 

Tenis stołowy 6 stołów  

Basen  zewnętrzny - 6 m x 12 m  o głębokości 90 cm, do dyspozycji w godzinach wieczornych, opieka 

ratownicza w zakresie grupy 


