
 
JURA MAX 

5 dni 
 
Wiek: 7 – 18 
 
Opis programu: 
 
Jura Krakowska-Częstochowska to jedno z najciekawszych miejsc w Polsce. Wyjątkowe na 
skalę kraju ukształtowanie terenu, flora oraz zachowane obiekty historyczne pozwalają na 
spędzenie bardzo intensywnych wakacji. Tutejsze skałki są mekką wspinaczy, liczne jaskinie 
pozwalają zamienić się w speleologów, a wszechobecne lasy i szlaki umożliwiają naukę 
survivalu i orienteeringu. Zamki i warownie na Szlaku Orlich Gniazd pomogą poznać ciekawą 
historię tego regionu.  
 
Na Jurze nastawiamy  się na zapewnienie uczestnikom obozu odpowiedniej dawki ruchu, 
naukę samodzielności oraz nowych przydatnych umiejętności. Tutaj nie ma czasu na nudę, 
nasi animatorzy i instruktorzy w bezpieczny sposób pomogą dostarczyć wszystkim sporej 
dawki adrenaliny. 
 
 

Program: 
 
 
Wspinaczka – Uczestnicy będą mieli okazję kilkukrotnie spróbować swoich sił wspinając się 
na najsłynniejsze skałki regionu. Stanowiska są założone w takich miejscach, żeby każdy 
znalazł coś dla siebie – zarówno początkujący, jak i doświadczeni wspinacze. Nasi instruktorzy 
posiadają odpowiednie uprawnienia, a sprzęt jest sprawdzony i atestowany, dzięki czemu zajęcia są 
w pełni bezpieczne. 
 

Speleologia – czyli eksploracja jaskiń. Zwiedzimy najciekawsze z nich, między innymi 
zejdziemy do Jaskini Głębokiej oraz sprawdzimy, czy wszyscy odważą się przeczołgać przez 
Jaskinię Berkową. Emocje gwarantowane! 
 
Zajęcia linowe – Pokonywanie mostów linowych zawieszonych kilkanaście metrów nad 
ziemią, zjazdy na linie, czy wchodzenie po drabince alpinistycznej – te wszystkie atrakcje 
również zapewnią nam wykwalifikowani instruktorzy. 
 



Szlak Orlich Gniazd – Jura słynie ze wspaniałych ruin zamków. Jedne z najsłynniejszych to 
bliźniacze zamki w Mirowie i Bobolicach. Spróbujemy poznać te miejsca i zachłysnąć się ich 
historią. 
 
Survival – Jak zbudować schronienie z kilku patyków i mchu? Jak rozpalić ognisko bez użycia 
zapalniczki? Jak zdobyć i przefiltrować wodę bez nowoczesnych technologii? Jak przeżyć z 
dala od cywilizacji? Tego wszystkiego nauczymy się podczas zajęć z nauki przetrwania. 
 
Orienteering – Gdzie jest północ? Co to jest i jak wyznaczyć azymut? Jak odnaleźć punkt 
zaznaczony na mapie? Kiedy lepiej trzymać się grupy, a kiedy łatwiej jest radzić sobie 
samemu? Orientacja w terenie to jedna z przydatniejszych umiejętności, a podczas obozu 
nasi uczestnicy zapoznają się z zasadami INO i wezmą udział w marszu na orientację oraz 
grze terenowej. 
 
Quady – Każdy będzie mógł zasiąść za kierownicą pojazdu skonstruowanego do 
pokonywania najcięższego terenu. Jazda na quadzie odbywa się tylko przy asekuracji 
instruktora – dzieci nie jeżdżą pojazdem same. 
 
Gry i zabawy terenowe – Dwie flagi, ślimak, gangsterzy… to tylko niektóre z wielu zabaw 
integracyjnych, które będą nam towarzyszyły podczas zajęć obozowych. 
 
 
Ponadto: 
Ognisko 
Dyskoteka 
Zajęcia sportowe 
Zajęcia integracyjne 
 

Cena: 519 zł / osobę 

Cena za wycieczkę 3-dniową 329 zł 

Proponujemy organizację transportu w cenie od 140 zł / osobę z Poznania                           

(Przy liczbie 50 uczestników) 

Cena zawiera: 
Bardzo bogaty program 
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską 
Opiekę koordynatora przez cały czas trwania wyjazdu 
Zakwaterowanie (4 noclegi) i wyżywienie 
Bilety wstępu 
Pobyt opiekunów szkolnych (1 opiekun przypada na 15 dzieci) 
Fotorelację 
Ubezpieczenie NNW 
 

Wyżywienie  
 



3 x dziennie (śniadania, obiady, kolacje). Zaczynamy obiadem w pierwszy dzień wycieczki i 
kończymy śniadaniem w dniu ostatnim + prowiant 

 
Co zabrać: 
 
Mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych 
Latarkę 
Obuwie sportowe, ciepłą bluzę, kurtkę przeciwdeszczową, strój kąpielowy  
Czapkę/chustę 
Przybory toaletowe, ręcznik kąpielowy, krem UV, środek przeciwko owadom 
Ważną legitymację szkolną  
Poprawnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną z numerem PESEL 
 


