
    

“Ostoja Szamana”
Oferta:  Jednodniowy kurs z podstaw surwiwalu dla dzieci i młodzieży.

PLAN ZAJĘĆ :

Przyjazd ok. godziny 09-11
Posiłek-drugie śniadanie
Przygotowanie się do zajęć
Zajęcia praktyczne, zabawa , rajdy 5 godzin
Obiad ogniskowy, częściowo przygotowywany przez uczestników 
Wyjazd powrotny ok. 18-20 godziny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPROWIANTOWANIE

         
I  
Przyjazd rano; poczęstunek  (drugie śniadanie) – kanapki, ewentualnie pizza do wyboru, herbata, 
kawa
II
Obiad w terenie w ramach szkolenia surwiwalowego: kiełbasa  wyrobu domowego (duża) ,ziemniaki do 
pieczenia, keczup, musztarda, chleb, kawa, herbata. Zupa z kotła , smalec domowy, ogórki kiszone, przekąski (grzybki, 
papryka, ogórki konserwowe), masło czosnkowe  lub tzatziki  
Grupy przygotowują sobie posiłek indywidualnie na ognisku.
III
Ciasto własnej roboty przed wyjazdem, herbata                                                                                                                       

W ramach szkolenia pokaz roślin jadalnych dostępnych w terenie  strefy umiarkowanej i sposoby ich
przyrządzania- konsumpcja

Cena  szkolenia  wraz  z  zaprowiantowaniem :

A  -  150 zł od osoby
B  - 180-210 zł od osoby ( w zależności od szczegółowego  planu zajęć)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ RZECZY  DO  ZABRANIA: 

Pogoda może płatać figle, dlatego też  należy przygotować dwa komplety odzieży:

Ciepły dzień:
Bielizna , podkoszulek , dres, skarpety, buty trekkingowe  lub adidasy
Zimny, deszczowy dzień:
Bielizna termiczna lub sportowa, polar, kurtka przeciwdeszczowa, spodnie przeciwdeszczowe , buty 
trekkingowe  lub kalosze , 2 pary skarpet , czapka ( Dzieci muszą wracać do domu w suchej odzieży)

Dodatkowe: 
kubek metalowy, rękawice materiałowe (robocze , nie skórzane)                  



Ogólny plan zajęć  z zakresu podstaw surwiwalu w strefie umiarkowanej (Jednodniowy)

 A/ Zakres szkolenia dla dzieci i młodzieży- podstawowy:
- Działania w trudnych sytuacjach, psychologia przetrwania (co robimy, jak się znajdziemy w trudnej sytuacji)
- Orientacja w terenie według mapy ( forma zabawowa)  
- Metody rozpalania ognia w trudnych warunkach
- Przechodzenie przez rzekę przy pomocy mostów linowych ( pokaz na terenie płaskim, 30 cm nad ziemią)
- Podstawowe umiejętności  przygotowania sobie posiłku w warunkach obozowych  ( ognisko , kiełbasa  
ziemniaki) W ramach szkolenia pokaz roślin jadalnych dostępnych w terenie  strefy umiarkowanej i sposoby 
ich przyrządzania- konsumpcja
- Umiejętność współpracy i nie uleganie słabościom

Dla chętnych kontakt ze zwierzętami ( konie , kozy, podglądanie bobrów) i omówienie jak się z nimi
porozumiewać

B/Zakres szkolenia dla starszej młodzieży powyżej 18 lat- rozszerzony:
-Cały zakres podstawowy
-Poruszanie się po bagnach ( lato)
-Podstawy wspinaczki na ściance przy  asekuracji indywidualnej
-Szkolenie z podstaw pierwszej pomocy na wyprawach (szkolenie przez  ratownika medycznego)
-Zajęcia z samoobrony i technik obezwładniania (prowadzone przez instruktora z antyterroru lub mistrzynię 
świata w sportach walki)
-Spływy kajakowe rzeką Drawą, Korytnicą (lato) 

Wszystkie dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia muszą mieć obowiązkowo
pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach i operowanie nożem, jako

nieodzowne narzędzie w szkoleniu.

Program szkolenia może zostać modyfikowany w zależności od oczekiwań

             


