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godzin
a 

Dzień 1  Dzień 2 Dzień 3  Dzień 4  Dzień 5  Dzień 6 Dzień 7  Dzień 8 Dzień 9 Dzień 10 

7:30  Poranne 
bieganie 

 Poranne bieganie  Poranne bieganie  Poranne 
bieganie 

  

8:15  Pobudka  Pobudka  Pobudka  Pobudka  Pobudka  Pobudka  Pobudka  Pobudka  Pobudka  
8:45  śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie 

9:45-
10:30 

 Czas dla 
młodzieży. 
Porządki w 
pokojach, 
odpoczynek, 
zabawy. 

Wycieczka 
edukacyjna z 
przewodnikiem w 
Góry Karkonosze.  
Wyjście na 
Szrenicę zajęcia 
na świeżym 
powietrzu.  

Przygotowanie 
uczestników do 
zadań 
projektowych 

Przygotowanie 
uczestników do 
zadań 
projektowych 

Przygotowanie 
uczestników do 
zadań 
projektowych 

Gra leśna 
terenowa: 
nauka czytania 
mapy, 
podchody. 
Będzie to 
połączone z  
warsztatami 
jak dbać o 
zdrowie.  
Zdrowie jest w 
naszych 
rękach Nawyki 
prozdrowotne 
każdego dnia. 
Zajęcia w 
terenie.   

Zielona strefa- 
zajęcia na 
terenie ośrodka 
Uroczysko. 

Przygotowanie 
do warsztatów   
muzyczno- 
teatralnych.  

Przygotow
anie 
uczestnikó
w do 
wyjazdu.  

10:45-
12:30 

Przyjazd na 
Zgrupowani
e  

Gra miejska 
terenowa – 
zajęcia z 
orienteringu 
na wzór zajęć 
dla grup 
biznesowych 

Blok zajęć 
Sportowych Rock n 
Rolla 
Akrobatycznego, 
oraz akrobatyki 
sportowej. Treningi 
na hali sportowej w 
Piechowicach oraz 
na salach 
tanecznych w 
ośrodku Uroczysko.  
Podział na grupy 
treningowe zgodnie 
z parami lub  
formacją taneczną. 

Warsztaty jak dbać 
o zdrowie. Jak 
zdrowe odżywianie 
wpływa na nasze 
zdrowie i 
odporność.  Plakat 
wraz wykorzystując 
akcesoria malarskie 
oraz przyrodę.  

Blok zajęć 
Sportowych Rock 
n Rolla 
Akrobatycznego, 
oraz akrobatyki 
sportowej. 
Treningi na hali 
sportowej w 
Piechowicach 
oraz na salach 
tanecznych w 
ośrodku 
Uroczysko.  
Podział na grupy 
treningowe 
zgodnie z parami 
lub  formacją 
taneczną. 

Blok zajęć 
Sportowych 
Rock n Rolla 
Akrobatycznego
, oraz 
akrobatyki 
sportowej. 
Treningi na hali 
sportowej w 
Piechowicach 
oraz na salach 
tanecznych w 
ośrodku 
Uroczysko.  
Podział na grupy 
treningowe 
zgodnie z 
parami lub  
formacją 
taneczną. 

Pokazy 
taneczne 
wszystkich grup.  

Zakończeni
e 
zgrupowan
ia, 
wyjazd do 
domu 
13:00  

12:30-
14:00 

Zakwaterow
anie,  
spotkanie z 
trenerami- 
zasady 
bezpieczeńst
wa na 
obozie.  

Warsztaty jak 
dbać o zdrowie. 
Jak ruch i sport 
wpływa na 
nasze zdrowie i 
odporność.  
Zdrowie jest w 
naszych rękach! 

Zajęcia z zakresu 
survivalu, a w nich 
wybrane typu: 
techniki 
maskowania, 
budowanie szałasu, 
pierwsza pomoc 

Warsztaty: 
muzyczne, 
teatralne. 
przygotowanies
cenek 
projektowych  
Zdrowie jest w 
naszych rękach 

 

14:00 obiad obiad Obiad 15:00 obiad obiad obiad obiad obiad obiad  

14:30-
15:30 

Przerwa 
poobiednia 

Przerwa 
poobiednia 

Przerwa 
poobiednia 

Przerwa poobiednia Przerwa poobiednia Przerwa 
poobiednia 

Przerwa 
poobiednia 

Przerwa 
poobiednia 

Przerwa 
poobiednia 

 



15:30-
17:00 

Zajęcia 
sportowe, 
Gry i zabawy 
sprawności 
motorycznej 
na 
powietrzu. 
Zdrowie 
poprzez 
ruch. 
Młodzież 
podzieli się 
na grupy 
Przed 
zawodami 
sprawnościo
wymi 
młodzież ze 
swoich grup 
wybierze po 
2 osoby, 
które 
poprowadzą  
rozgrzewkę. 
Na 
zakończenie 
części 
sportowej 
dwie kolejne 
osoby 
wykonają 
ćwiczenia 
relaksacyjne 
prowadząc 
całą grupę. 
 

Blok zajęć 
Sportowych 
Rock n Rolla 
Akrobatycznego
, oraz 
akrobatyki 
sportowej. 
Treningi na hali 
sportowej w 
Piechowicach 
oraz na salach 
tanecznych w 
ośrodku 
Uroczysko.  
Podział na grupy 
treningowe 
zgodnie z 
parami lub  
formacją 
taneczną.  

16:30 Blok zajęć 
Sportowych Rock 
n Rolla 
Akrobatycznego, 
oraz akrobatyki 
sportowej. 
Treningi na hali 
sportowej w 
Piechowicach 
oraz na salach 
tanecznych w 
ośrodku 
Uroczysko.  
Podział na grupy 
treningowe 
zgodnie z parami 
lub  formacją 
taneczną. 

Wycieczka 
edukacyjna z 
przewodnikiem w 
Góry 
Karkonosze  Planow
ana trasa wycieczki: 
Uroczysko, Złoty 
Widok, Szklarska 
Poręba, Wodospad 
Szklarki, 
Piechowice, 
Uroczysko 

Blok zajęć 
Sportowych Rock n 
Rolla 
Akrobatycznego, 
oraz akrobatyki 
sportowej. Treningi 
na hali sportowej w 
Piechowicach oraz 
na salach 
tanecznych w 
ośrodku Uroczysko.  
Podział na grupy 
treningowe zgodnie 
z parami lub  
formacją taneczną. 

Zajęcia linowe: 
zajęcia w terenie 
przygodnym –Pod 
okiem 
doświadczonego 
instruktora dzieci 
uczą się 
pionowego 
zejścia z 
niewysokiej 
ścianki skalnej w 
terenie 
przygodnym… 
Zajęcia, 
prowadzone z 
zachowaniem 
wszelkich zasad 
bezpieczeństwa, 
uczą koordynacji 
ruchowej, 
pomagają pozbyć 
się lęków, 
dostarczają 
mnóstwo emocji, 
a jednocześnie 
stanowią 
niezapomnianą 
przygodę dla 
każdego dziecka. 

Blok zajęć 
Sportowych 
Rock n Rolla 
Akrobatyczne
go, oraz 
akrobatyki 
sportowej. 
Treningi na 
hali sportowej 
w 
Piechowicach 
oraz na salach 
tanecznych w 
ośrodku 
Uroczysko.  
Podział na 
grupy 
treningowe 
zgodnie z 
parami lub  
formacją 
taneczną. 

Wycieczka 
dydaktyczna z 
Przewodnikiem 
Sudeckim . 
Najprawdopodo
bniej Chojnik.  
 

Testy 
sprawnościowe 
na zakończenie 
obozu.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Warsztaty 
Podsumowanie 
działań obozu 
związanych ze 
zdrowiem i 
wpływem 
sportu na naszą 
odporność. 
Zdrowie jest w 
naszych rękach! 



17:30-
18:30 

Oficjalne 
rozpoczęcie 
Obozu 
przedstawie
nie działań. 
Przełamywa
nie barier, 
integracja. 
Metoda 
Teambuildin
g  

Zielona strefa- 
zajęcia na 
terenie ośrodka 
Uroczysko.  
Siatkówka, gry i 
zabawy na 
ośrodku. 

Zajęcia 
integracyjne na 
ośrodku z zakresu 
Team Buiding – 
– Narty 
wieloosobowe  
– Mega Yenga 
– Rurociąg 
 
Siatkówka, gry i 
zabawy na 
ośrodku. 

Zielona strefa- 
zajęcia na terenie 
ośrodka Uroczysko. 
Siatkówka, gry i 
zabawy na ośrodku. 

Zawody sportowe. 
Zespołowe gry 
turniej w różne 
dyscypliny: piłka 
nożna, siatkówka, 
beaseball.   

Zielona strefa- 
zajęcia na terenie 
ośrodka 
Uroczysko. 
Siatkówka, gry i 
zabawy na 
ośrodku. 

Zielona strefa- 
zajęcia na 
terenie 
ośrodka 
Uroczysko. 
Siatkówka, gry 
i zabawy na 
ośrodku. 

Turniej 
siatkówki  

 

19:00 kolacja kolacja kolacja kolacja kolacja kolacja kolacja kolacja kolacja  

20:00-
21:30 

Blok zajęć 
Sportowych 
we własnych 
grupach 
szkoleniowy
ch.  

Blok zajęć 
Sportowych 
Rock n Rolla 
Akrobatycznego
, oraz 
akrobatyki 
sportowej. 
Treningi na hali 
sportowej w 
Piechowicach 
oraz na salach 
tanecznych w 
ośrodku 
Uroczysko.  
Podział na grupy 
treningowe 
zgodnie z 
parami lub  
formacją 
taneczną. 

Ognisko wraz z 
elementami 
karaoke.  

Zajęcia linowe: 
zajęcia w Parku 
Linowym – wejście 
po siatce, 
przeprawa przez 
ruchomy most, 
tyrolka 

Zabawa w 
“Kuchenne 
Rewelacje” 
Warsztaty 
kulinarne wraz z 
ogniskiem 

“Spacer Wielkim 
Wozem po 
niebie” z 
przewodnikiem 
(zajęcia 
edukacyjne dla 
dzieci): niezwykle 
fascynująca 
wieczorna gra 
terenowa, która 
każdego młodego 
człowieka nauczy 
posługiwania się 
“mapą nieba”. To 
również 
znakomita lekcja 
rozpoznawania 
kierunków stron 
świata, orientacji 
w przestrzeni i 
współpracy 
grupowej 

Blok zajęć 
Sportowych 
Rock n Rolla 
Akrobatyczne
go, oraz 
akrobatyki 
sportowej. 
Treningi na 
hali sportowej 
w 
Piechowicach 
oraz na salach 
tanecznych w 
ośrodku 
Uroczysko.  
Podział na 
grupy 
treningowe 
zgodnie z 
parami lub  
formacją 
taneczną. 

Turniej Rock ‘n’ 
Rolla na Hali 
Sportowej w 
Piechowicach. 

Warsztaty: 
muzyczne, 
teatralne. 
Prezentacja 
scenek 
projektowych  
Zdrowie jest w 
naszych rękach.  
Oficjalne 
zakończenie 
obozu dla 
pierwszej grupy. 
Ogłoszenie i 
przypomnienie 
wszystkich 
rezultatów 
konkursów. 
Prezentacje 
wyników 
uczestników. 
Dyskoteka z 
animatorem 
zabaw 
 

 



 

 

 

 

22:15- 
22:30  

Toaleta 
wieczorna 

Toaleta 
wieczorna 

NOCNE ŚPIEWANIE 

do 24:00 
Toaleta 
wieczorna 

NOCNE PODCHODY Toaleta 
wieczorna 

Toaleta 
wieczorna 

Toaleta 
wieczorna 

Toaleta 
wieczorna 

 

23:00  Cisza nocna  Cisza nocna  Cisza nocna 24:00 Cisza nocna  Cisza nocna 24:00 Cisza nocna  Cisza nocna  Cisza nocna  Cisza nocna   


