
     

“Ostoja Szamana” 
Oferta : Weekend z adrenaliną 

( zakwaterowanie w pensjonacie- maksymalnie 15 osób) 
 

Ognisko – impreza integracyjna 
 kurs z podstaw surwiwalu 

 
 
I 
Wynajęcie całego obiektu na dwie doby: 15osób – 2000 zł  
(Zakwaterowanie w pensjonacie i domu) 

         
II 
Zaprowiantowanie HB  ( dwa posiłki w ciągu dnia) 
 
Śniadanie- szwedzki stół:                                                                                                  30 zł od osoby 
 
Obiadokolacja w terenie w ramach szkolenia surwiwalowego: (Przygotowane surowe produkty w 

konkretnych miejscach, daleko od bazy) Grupy przygotowują sobie posiłek indywidualnie. Nauka patroszenia 

i przygotowanie do spożycia ryby . Pieczenie na ogniu lub w glinie:   
                                                                                                                                                       50 zł od osoby.  
 
Ognisko- koszt: 
 
Opcja  podstawowa :  kiełbasa  wyrobu domowego (duża), ziemniaki do pieczenia, keczup, musztarda,  
                                             chleb, kawa,herbata + drewno  - 20 zł od osoby 

Opcja  rozszerzona:    kiełbasa  wyrobu domowego (duża) ,ziemniaki do pieczenia, keczup, musztarda.   
                                             chleb, kawa,herbata 

                                             Zupa z kotła , smalec domowy, ogórki kiszone, przekaski (grzybki, papryka, 

                                             ogórki konserwowe), masło czosnkowe  lub tzatziki  + drewno – 50  zł od osoby  
III  
Jednodniowe szkolenie surwiwalowe (6 godzin) -250 zł od osoby 
Dwóch instruktorów, organizacja rajdów, mapy, krzesiwa, sprzęt wspinaczkowy, punkty orientacyjne itp.   

(ewentualni  instruktorzy zajęć alternatywnych dodatkowo -500 zł  dodatkowo) 

 
Podsumowanie:  Zakwaterowanie wraz ze szkoleniem surwiwalowym - 250 zł od osoby 

Zaprowiantowanie  z ogniskiem– 150 zł od osoby 
 

Całość kosztów pobytu wraz ze szkoleniem –  ok. 550 zł od osoby  
( cena skalkulowana przy 15 osobach)  

 

To jest tylko poglądowa oferta, szczegóły omawiamy indywidualnie z każdym 

Klientem w zależności od oczekiwań. 
 

 
 



 

 

  

 

 
Ogólny plan zajęć  z zakresu podstaw surwiwalu w strefie umiarkowanej  

(jednodniowy) 

 
 
 
Zakres: 
- Działania w trudnych sytuacjach, psychologia przetrwania 
- Orientacja w terenie według mapy   

- Metody rozpalania ognia w trudnych warunkach 

- Wyszukiwanie  i uzdatnianie wody. 

- Sposoby poruszania się po bagnach.  

- Wspinaczka na ściance  

- Podstawowe umiejętności  przygotowanie sobie posiłku w warunkach obozowych  

- Umiejętność współpracy i nie uleganie słabościom  

 

 
 
Opcje alternatywne: 
“Połączenie się z ogniem”- chodzenie po rozżarzonych węglach -100 zł od osoby 
Szkolenie z podstaw pierwszej pomocy na wyprawach (szkolenie przez  ratownika medycznego)- 500 zł 

Zajęcia z samoobrony i technik obezwładniania (prowadzone przez instruktora z antyterroru )-500 zł 

Spływy kajakowe rzeką Drawą, Korytnicą (proste lub z adrenaliną) -200 zł od osoby 

Morsowanie wraz z ćwiczeniami oddechowymi (wiosna, jesień, zima)-50 zł od osoby 
 
 

 
 

  


