
MILITARNA PRZYGODA  program – 4 godzinny. 
 

 
 

 
Wojskowe szkolenie  i średniowieczne rytuały w pigułce. Prowadzone metodą musztry bojowej i 

dobrej zabawy :  malowanie kamuflażu na twarzy, przebieranie się w mundury oraz: 
 

- manewry wojskowe – sprawnościowy wojskowy tor przeszkód OSF – ,,małpi gaj”,  
- strzelnica - strzelanie sytuacyjne z karabinków paintbllowych lub ASG  
- techniki linowe –  ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne. 
- wojskowe transportery rozpoznawcze, zapoznanie ze sprzętem BRDM-2  
- obsługa armaty S-60 – nowość ☺ 
- żyroskop – test na trenażerze dla pilotów i skoczków wojskowych  
- poszukiwanie skarbów, min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu  
  
-  pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW - ,,historia na żywo”. Odbędą się  zawody i 
pojedynki obozowiczów z wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni 
- zwiedzanie ,,Zaścianka” – bogato wyposażony skansen w  stylu sali rycerskiej. 
- strzelanie z armaty – bombarda krzyżacka  
- nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza,  topora i włóczni. 
- bieg w średniowiecznych nartach 
- machiny oblężnicze - strzelanie z katapult oraz skorpiona– nowość ☺ 
- jazda na koniu lub kucyku ,dyby, klatka 
- średniowieczny bilard – nowość ☺ 
- rzut toporem i oszczepem,  walka na kopie  
Przebierania się w zbroje i pancerze, omówienie historii oraz zasad postępowania  słowian i 
wikingów. 
 
                 Po zajęciach przekazujemy  płytkę z min.  50 zdjęciami i filmikami. 
Cena – 55  zł/os (grupy minimum 40 –osobowe)   
cena zawiera transport autokarowy grupy (w dwie strony) na Poligon wojskowy w okolicach 
Trzebiatowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SŁOWIAŃSKA PRZYGODA  program - 4 godzinny. 

 

 
 
 
Pobyt we wczesnośredniowiecznej osadzie PIASTÓW - ,,historia na żywo”. Odbędą się  zawody i 
pojedynki obozowiczów z wykorzystaniem specjalnie dla nich przygotowanej broni 
 - strzelanie z armaty – bombarda krzyżacka   
     - pisanie gęsimi piórami, mielenie zboża 
- wypiekanie podpłomyków, lepienie glinianych naczyń, tkactwo. 
     - własnoręczne bicie średniowiecznych monet. 
     - nauka walki indywidualnej oraz w szykach bojowych z użyciem miecza,  topora i włóczni. 
- strzelanie z łuku  
- bieg w średniowiecznych nartach 
- cięcie mieczem, dyby, klatka 
     - machiny oblężnicze - strzelanie z katapult oraz skorpiona – nowość ☺ 
     - rzut toporem i oszczepem 
- walka na kopie, jazda na koniu lub kucyku 
     - średniowieczny bilard – nowość ☺ 
     - poszukiwanie skarbów, starych monet, przy  pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu  
Przebierania się w zbroje i pancerze, omówienie historii, rytuałów, zasad postępowania  słowian i 
wikingów.  
- zwiedzanie ,,Zaścianka” – bogato wyposazony skansen w stylu sali rycerskiej. 
Każdy z uczestników otrzyma swoje  nowe wczesnośredniowieczne imię oraz pamiątkowy 
certyfikat. 
Po zajęciach przekazujemy  płytkę z min. 50 zdjęciami i filmikami. 
 Cena  - 65 zł/os (grupy minimum 35 –osobowe)  
cena zawiera transport autokarowy grupy (w dwie strony) na Poligon wojskowy w okolicach 
Trzebiatowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MILITARNA II  program – 14 godzinny 

 

  
 
 
ABC żołnierza: rekruci zostają żołnierzami, czeka ich  musztra,  
- malowanie kamuflażu na twarzy,  
- szkolenie militarne: sprawnościowy wojskowy tor przeszkód  
- OSF zwany ,,małpim gajem”, strzelanie sytuacyjne, identyczne jak wykonują pododdziały 
rozpoznawcze i zmechanizowane.  
- zajęcia linowe – skrzynki, 100m zjazd na  linie, ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne. 
- bytowanie, survivall, grochówka wojskowa. 
- gra taktyczna ,, OMAHA” i ,, SNAJPER”  
-  przejazd wojskowym transporterem 6X6 w ciężkim terenie 
- zakładanie min i rozminowanie terenu, 
-  orientering –praca na mapie 
-  paintball (100szt amunicji), pole z jeżdżącymi czołgami, okopami, wrakami samochodów 
- pokonywanie przeszkód wodnych i trawersowanie bagien.  
- gra taktyczna ,,SPADOCHRONIARZ”, praca z wykorzystaniem noktowizji. 
- samoobrona – krav maga, 
- składanie i rozkładanie karabinka AK-47– nowość ☺ 
- wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2 – zapoznanie ze sprzętem. 
- obsługa armaty S-60– nowość ☺ 
- żyroskop – test na trenażerze dla pilotów i skoczków wojskowych.  
- poszukiwanie skarbów- niespodzianek oraz min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy 
metalu   
 
Uczestnicy otrzymają certyfikaty przeszkolenia wojskowego w zakresie A1 
Po zajęciach przekazujemy  płytkę z min. 100 zdjęciami i filmikami. 
Cena  - 135 zł/os (grupy minimum 30 –osobowe) 
cena zawiera transport autokarowy grupy (w dwie strony) na Poligon wojskowy w okolicach 
Trzebiatowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAINTBALLOWO – MILITARNY ***  program – 24 godzinny 
 

  
 
 
 

ABC żołnierza: rekruci zostają żołnierzami, czeka ich  musztra, sztuka kamuflarzu. 
- szkolenie militarne: sprawnościowy wojskowy tor przeszkód  
- OSF zwany ,,małpim gajem”, strzelanie sytuacyjne identyczne jak wykonują pododdziały   
rozpoznawcze i zmechanizowane, zasady strzelania bojowego. 
- nawiązywanie łączności polowej, 
- rozbijanie wojskowych namioto-pałatek.  
- zajęcia linowe – skrzynki, 100m zjazd na  linie, ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne. 
- gra taktyczna ,, OMAHA” i ,, SNAJPER”,  bytowanie, survivall,  
- przejazd wojskowym transporterem 6X6 URAL w bardzo ciężkim terenie 
- zakładanie min i rozminowanie terenu, orientering,  
- składanie i rozkładanie karabinka AK-47– nowość  
- paintball - 100szt amunicji - różne scenariusze,  pole z  czołgami paintballowymi, bunkrami 
,okopami, wrakami samochodów 
- pokonywanie przeszkód wodnych i trawersowanie bagien.  
- warty i nocna gra taktyczna ,,SPADOCHRONIARZ”, praca z wykorzystaniem noktowizji. 
- samoobrona, obsługa armaty S-60– nowość  
- wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2- zapoznanie ze sprzętem.  
- żyroskop – test na trenażerze dla pilotów i skoczków wojskowych   
- poszukiwanie skarbów- niespodzianek oraz min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy 
metalu   
                         Uczestnicy otrzymają certyfikaty przeszkolenia wojskowego w zakresie A1 
Po zajęciach przekazujemy  płytkę z min. 100 zdjęciami i filmikami. 
Cena  - 160 zł/os (grupy minimum 30 –osobowe) cena zawiera transport autokarowy grupy (w 
dwie strony) na Poligon wojskowy w okolicach Trzebiatowa. 
Wyżywienie - własne ( suchy prowiant) pomożemy go przygotować, obiad – grochówka wojskowa 
oraz ciepłą herbatę do posiłków. Nocleg – Agroturystyka - pod pałatkami wojskowymi lub 
szałasami. Uczestnicy muszą mieć własną karimatę, śpiwór, latarkę do gier nocnych, drugi zestaw 
ubrań oraz  zapasowe buty do trawersowania bagien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBÓZ  AGENTÓW SPECJALNYCH – MISJA  AFGANISTAN 
 
 

  
program – 1 zajęcia X 8h na terenie obozu + 24 godzinny egzamin na poligonie 
 
DZIEŃ I - Dowodzenie małą grupą bojową, rozmieszczanie i maskowanie stanowisk strzeleckich,  
- nauka poruszania się na terytorium wroga, wykonywanie okopów i stanowisk ogniowych,  
- rozminowywanie i minowanie terenu (atrapy min i pocisków), maskowanie indywidualne. 
- zielona taktyka: techniki poruszania sie w terenie, szyki bojowe, reagowanie w przypadku 
kontaktu z przeciwnikiem, działania zaczepne i odwrót, metody patrolowania terenu  
- zajęcia snajperskie. Maskowanie stanowiska ogniowego, osobiste i broni.  
- orienteering: zasady orientacji w terenie, posługiwania się mapą, kompasem 
DZIEŃ II -Szkolenie na „poligonie”- 24h egzamin: pobyt z noclegiem w wojskowych pałatko-
namiotach. Podsumowanie obozu, sprawdzenie w praktyce dotychczas zdobytych umiejętności: 
- ABC żołnierki: rekruci zostają żołnierzami, czeka ich  musztra, sztuka kamuflażu,  
- szkolenie militarne - wojskowy tor przeszkód - nauka poruszania się na polu walki, rzut 
granatem na celność. 
- strzelnica –strzelanie sytuacyjne -  identyczne jak wykonują pododdziały rozpoznawcze i 
zmechanizowane, zasady strzelania bojowego.  
- zajęcie łącznościowe- obsługa aparatów polowych. 
- zajęcia linowe – 100m zjazd na  linie, ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne. 
- gra taktyczna ,, OMAHA” i ,, SNAJPER” 
- składanie i rozkładanie karabinka AK-47– nowość ☺ 
- przejazd wojskowym transporterem 6X6 URAL w bardzo ciężkim terenie 
- zakładanie min i rozminowanie terenu, orientering,  
- paintball - 100szt amunicji - różne scenariusze,  pole z  czołgami paintballowymi, bunkrami 
,okopami, wrakami samochodów 
- pokonywanie przeszkód wodnych i trawersowanie bagien. Musztra,  
- warty i nocna gra taktyczna ,,SPADOCHRONIARZ” praca z wykorzystaniem noktowizji,  
- wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2. Bytowanie, survivall,  
- żyroskop – test na trenażerze dla pilotów i skoczków wojskowych.  
- obsługa armaty S-60– nowość ☺  
Poszukiwanie skarbów- niespodzianek oraz min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy 
metalu..  
Uczestnicy otrzymają certyfikaty przeszkolenia wojskowego w zakresie A2 
Po zajęciach przekazujemy  płytkę z min. 100 zdjęciami i filmikami. 
Cena  - 265 zł/os (grupy minimum 25 –osobowe) cena zawiera transport autokarowy grupy (w 
dwie strony) na Poligon wojskowy w okolicach Trzebiatowa. 
Poligon - wyżywienie - własne ( suchy prowiant) pomożemy go przygotować. KAJTUR  
zabezpiecza: obiad – grochówka wojskowa oraz ciepłą herbatę do posiłków. Nocleg – 
Agroturystyka Piastów pod pałatkami wojskowymi lub szałasami. Uczestnicy muszą mieć własną 
karimatę i śpiwór, latarkę do gier nocnych drugi zestaw ubrań oraz zapasowe buty do 
trawersowania bagien. W cenie uwzględniono realizację zajęć 8-godzinnych w odległości 20km od 
Trzebiatowa.  Każdy następny przejechany km 1,5zł. 



OBÓZ  – MISJA  AFGANISTAN  - ,,Poligon” 
 

  
program – 48 godzinne szkolenie z egzaminem POLIGONIE (nocleg w wojskowych pałatko-
namiotach) 
DZIEŃ I - Dowodzenie małą grupą bojową, rozmieszczanie i maskowanie stanowisk strzeleckich,  
- nauka poruszania się na terytorium wroga, wykonywanie okopów i stanowisk ogniowych,  
- rozminowywanie i minowanie terenu (atrapy min i pocisków), maskowanie indywidualne. 
- zielona taktyka: techniki poruszania sie w terenie, szyki bojowe, reagowanie w przypadku 
kontaktu z przeciwnikiem, działania zaczepne i odwrót, metody patrolowania terenu  
- zajęcia snajperskie. Maskowanie stanowiska ogniowego, osobiste i broni.  
- orienteering: zasady orientacji w terenie, posługiwania się mapą, kompasem 
DZIEŃ II -Szkolenie na „poligonie”- egzamin: pobyt z noclegiem w wojskowych pałatko-
namiotach. Podsumowanie obozu, sprawdzenie w praktyce dotychczas zdobytych umiejętności: 
- ABC żołnierki: rekruci zostają żołnierzami, czeka ich  musztra, sztuka kamuflażu, szkolenie 
militarne - wojskowy tor przeszkód - nauka poruszania się na polu walki, rzut granatem na 
celność. 
- strzelnica –strzelanie sytuacyjne -  identyczne jak wykonują pododdziały rozpoznawcze i 
zmechanizowane, zasady strzelania bojowego. Zajęcie łącznościowe- obsługa aparatów polowych. 
- zajęcia linowe – 100m zjazd na  linie, ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne. 
- gra taktyczna ,, OMAHA” i ,, SNAJPER” 
- składanie i rozkładanie karabinka AK-47– nowość ☺ 
- przejazd wojskowym transporterem 6X6 URAL w bardzo ciężkim terenie 
- zakładanie min i rozminowanie terenu, orientering, 
- paintball - 100szt amunicji - różne scenariusze,  pole z  czołgami paintballowymi, bunkrami 
,okopami, wrakami samochodów 
- pokonywanie przeszkód wodnych i trawersowanie bagien.  
- musztra, warty i nocna gra taktyczna ,,SPADOCHRONIARZ” praca z wykorzystaniem noktowizji, 
- wojskowe transportery rozpoznawcze BRDM-2. Bytowanie, survivall,  
- żyroskop – test na trenażerze dla pilotów i skoczków wojskowych. 
-  obsługa armaty S-60– nowość ☺  
Poszukiwanie skarbów- niespodzianek oraz min przy pomocy elektronicznych wykrywaczy 
metalu..  
                               Uczestnicy otrzymają certyfikaty przeszkolenia wojskowego w zakresie A2 
Po zajęciach przekazujemy  płytkę z min. 200 zdjęciami i filmikami. 
Cena  - 265 zł/os (grupy minimum 25 –osobowe) cena zawiera transport autokarowy grupy (w 
dwie strony) na Poligon wojskowy w okolicach Trzebiatowa. 
 
- Poligon - wyżywienie - własne ( suchy prowiant) pomożemy go przygotować, obiad – grochówka 
wojskowa oraz ciepłą herbatę do posiłków. Nocleg – Agroturystyka pod pałatkami wojskowymi lub 
szałasami. Uczestnicy muszą mieć własną karimatę i śpiwór, latarkę do gier nocnych drugi zestaw 
ubrań oraz zapasowe buty do trawersowania bagien 
 
 



PONADTO: 
 
Paintball: 
 A - zapewniamy 200 szt. amunicji, ubezpieczenie, sędziego, ciekawe scenariusze i teren - 60 zł 
osoba 
 B - zapewniamy min 7 gier, ubezpieczenie, sędziego, ciekawe scenariusze i teren     - 45 zł 
osoba 
 
 Zajęcia paintballowe prowadzimy na jednym z 3 naszych pul paintballowych. 
 
lesisto – poligonowy: las, okopy, poligonowy: okopy, górki, pas, taktyczny, zurbanizowany: 
przeszkody terenowe imitujące budynki i ruiny, okopy, las, wraki samochodów oraz poruszające 
się czołgi paintballowe  
 
cena nie zawiera transportu autokarowego grupy (w dwie strony) na Poligon paintball 
 
 
 
Spływ Kajakowy: trasy do wyboru od 1,5h do 7h spływu.   
  
 A ,, zorganizowany ”  - zapewniamy: pilota, ratowników, ubezpieczenie, instruktora kajakarstwa, 
kajaki i ich transport, samodzielnie wybitą pamiątkową okolicznościową monetę          – 45 zł 
osoba                                                                                                                 
 
 B,, wypożyczenie kajaków ‘’  – zapewniamy: kajaki i ich transport, ubezpieczenie, pamiątkową 
monetę. Trasa -Trzebiatów- Mrzeżyno                                                                             -  25zł 
osoba   
  
 
Przejazd transporterem wojskowym URAL 6x6 w ciężkim terenie (jednorazowo grupa max 30–
osobowa) - 350 zł grupa 
                                                               
Jazda quadem   w ciężkim terenie (grupa min 20-osobowa) - 30 zł osoba 
  


