
 

                       
 
 
 

LETNI OBÓZ PRZYGODY – „JURA TRAPERÓW” 

 
 
CELE I ZAŁOŻENIA 
 
Celem i podstawowym założeniem organizatorów obozu dla dzieci i młodzieży „Jura Traperów” jest propagowanie 
aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży szkolnej a jednocześnie promocja walorów regionu jurajskiego. 
Bezpośredni kontakt z naturą i czerpanie z tego co daje nam przyroda 24h na dobę, to główne założenie naszego 
obozu.  
 
BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA 
 
Nad bezpieczeństwem uczestników obozu czuwać będzie wykwalifikowana kadra opiekunów i pedagogów. Wszelkie 
działania i aktywności związane z zajęciami plenerowymi będą przeprowadzane przez wykwalifikowana kadrę 
instruktorska posiadającą wszelkie ku temu pozwolenia i uprawnienia państwowe. W przypadku wspinaczki skalnej 
będą to instruktorzy wspinaczki, taternicy i ratownicy GOPR. W przypadku zabaw na wodzie będą to ratownicy 
WOPR. Pozostali instruktorzy to przede wszystkim animatorzy zabaw i pedagodzy. 
Wszyscy uczestnicy obozu będą objęci ubezpieczeniem NNW na czas trwania obozu. 
 
AKOMODACJA  
 
Obóz Jura Traperów ma być z założenia obozem, w części, wędrownym. Noclegi zorganizowane zostaną na terenie 
funkcjonujących pól namiotowych i kempingów gdzie spać będziemy pod namiotami. Będziemy jednak korzystać z 
infrastruktury sanitarnej każdego z obiektów.  
Podczas naszej wędrówki na pewno odwiedzimy: 
#Kamping Przy Gościńcu Jurajskim – wspaniała baza wypadowa na Górę Zborów i okoliczne ostańce. Najlepsza 
infrastruktura kampingowa na Jurze. Dostęp do sanitariatów na wysokim poziomie, wiata śniadaniowa, bliskość 
wielu prawdziwie jurajskich atrakcji – skały i jaskinie jury na wyciągniecie ręki. 
#Pole namiotowe przy Małych Dolomitach w Hucisku – najnowsza propozycja kempingowa na Jurze. Świetnie 
rozwijające się miejsce na turystycznej mapie Jury z wszelkimi udogodnieniami do swobodnego kempingowania. 
No i klimat tego miejsca może już nie mieć sobie równych na terenie Jury. 
#Ośrodek ZHP w Kostkowicach – świetne położenie tego ośrodka zawsze przyciągało rzesze harcerzy. Ośrodek 
otwarty jest także dla indywidualnych turystów. A duży teren ośrodka daje nieograniczone możliwości rekreacyjne. 
Bliskość zarówno skał jak i kąpielisk wodnych jest niewątpliwym atutem tego miejsca. 
 
PROGRAM 
 
Program obozu „Jura Traperów” to w przeważającej większości zajęcia w plenerze i obcowanie z jurajska przyrodą. 
Program promuje aktywny sposób wypoczynku przy maksymalnym wykorzystaniu naturalnych atrakcji i bogactw 
Jury.  
 
„Jura Traperów”, letni obóz przygody, podczas którego nie sposób będzie się nudzić. Proponujemy Wam spędzenie 
8 dni prawdziwej przygody, w niepowtarzalnej scenerii Jury Krakowsko- Częstochowskiej. 
W trakcie spędzonych razem dni, będziecie mieli okazje aktywnie wypocząć, a także przeżyć wiele 
niezapomnianych przygód pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i fajnych ludzi.  
Każdy z uczestników przeżyje podczas obozu atrakcje, jakich nie dostarczy mu żaden inny wyjazd. 
 
Każdy dzień przyniesie uczestnikom nowe przygody i doświadczenia, takie jak: 
 

• Tajniki wspinaczki skalnej 
• Podstawy speleologii oraz zejście w czeluść jaskiń ze sprzętem speleo 
• Tajniki sztuki przetrwania 
• Pierwsza pomoc medyczna i techniki ratownicze 
• Wędrówka z przygodami przez najpiękniejsze jurajskie zakątki 
• Przeprawa wodna i podstawy ratownictwa wodnego 
• Orientacja w terenie i gry na orientację 
• Wizyta w stacji ratowniczej GOPR 
• Przygoda na quadach 
• Sporty różne, gry i zabawy 



 

• Zajęcia praktyczne podsumowujące zdobytą wiedzę 
• Oraz wiele innych, niecodziennych, przydatnych i wesołych historii 

 
 
Nie bez aktywności pozostaną także wieczory. 
 
Ogniska, zabawy tematyczne, gry nocne, wspólne wyjścia na zachody słońca, historie z wypraw traperskich i akcji 
ratowniczych, to tylko niektóre atrakcje, jakie spotkają „Jurajskich traperów”. 
 
Uczestnicy będą pod stałą opieką wykwalifikowanych wychowawców, instruktorów, mających bogate 
doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz ratowników GOPR i WOPR.  
 
UCZESTNICY 
 
Uczestnikiem obozu „Jura Traperów” mogą być zarówno chłopcy jak i dziewczyny w wieku od 10 do 15 lat. W 
zależności od liczebności grupy, podzielimy uczestników „wiekowo”, dla sprawniejszego funkcjonowania 
uczestników obozu, a zadania zespołowe dostosowane będą do możliwości i zdolności uczestników. Warunkiem 
uczestnictwa w obozie jest pisemna zgoda rodziców, zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia dziecka, 
bezwarunkowe przestrzeganie regulaminu obozu oraz zawarcie umowy i odpowiednia wpłata na konto 
organizatorów wypoczynku. 
 
TERMIN 
 
05.07 do 12.07 2020r. 
12.07 do 19.07.2020 
 
KOSZT 
Koszt obozu to 1299 PLN brutto 
W cenie zawiera się: zakwaterowanie i noclegi w przygotowanych przez nas namiotach turystycznych (max 6os) w 
wyznaczonych miejscach kempingowych (Podlesice, Hucisko, Kostkowice), wyżywienie 4 x dziennie, ubezpieczenie 
NNW, opieka instruktorska i medyczna, realizacja programu, pamiątkowy filmy i zdjęcia na CD, koszulki obozu, 
świetna zabawa. 
 
JAK ZAPISAĆ SIĘ NA OBÓZ? 
 
Telefonicznie: 
Prosimy o kontakt telefoniczny (012) 633-01-12, kom.: 506 087 700 w godzinach od 9.00 - 17.00 
 
 
Przez Internet:  
-można wysłać mail na adres kontakt@obozyprzygody.pl z zapytaniem o obóz a odeślemy wszelkie konieczne 
informacje. Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony  www.obozyprzygody.pl i przesłać go nam mailem. 
 
TRANSFER 
 
Na miejsce obozu grupa uda się autokarem. Wyjazd z Krakowa 5.07.2020/12.07.2020 r w godzinach rannych. 
Szczegóły odnośnie wyjazdu podane zostaną droga elektroniczną. 
 
CO MUSZĘ WIEDZIEĆ? 
 
Będziemy potrzebować podstawowy ekwipunek turystyczny. Plecak, śpiwór może menażka. Przede wszystkim 
należy odpowiednio się przygotować w temacie odzieży. Wygodne buty, obuwie sportowe, gorsze ubranie na 
zajęcia plenerowe, ciepły sweter, kurtkę przeciwdeszczową, strój kąpielowy, czapka! 
Kiedy będziemy w ten sposób przygotowani, reszta nam już nie straszna. 
 
DOKUMENTY DO ŚCIĄGNIĘCIA 
 
- powyższy opis 
- prezentacja (dzień po dniu) 
 
Jeśli jesteś osobą aktywną, nie boisz się wyzwań, oraz chcesz przeżyć coś niepowtarzalnego – skontaktuj się z 
nami jak najprędzej: 
 
Obozy Przygody 
(012) 633-01-12  
Osoba odpowiedzialna: 
Wojciech Malecki 
506 087 700 
kontakt@obozyprzygody.pl                                                                                                                                                                  

mailto:info@obozyprzygody.pl
http://www.obozyprzygody.pl/
mailto:kontakt@obozyprzygody.pl

