


ObOzy
i Półkolonie



MALI ODKRYWCY

Półkolonie MALI ODKRYWCY - to dzienne zajęcia wakacyjne dla Waszych pociech, 
na którychbędą odkrywać otaczający je świat , w zaproponowany przez nas ciekawy 
sposób Naszym podopiecznym proponujemy wakacje pełne wrażeń, blisko swojego 
miejsca zamieszkania, które pozwolą im odkryć uroki Pienin i Gorców. Zapewniamy 
codzienny zastrzyk przygody i emocji, po którym dziecko będzie mogło odpocząć we 
własnym domu, tak aby dnia następnego stawić czoło kolejnym wyzwaniom jakie
zagwarantuje mu nasza ekipa.

JAK WYGLĄDA DZIEŃ?
Każdego dnia wieczorem wysyłamy smsa o planowanych atrakcjach
następnego dnia oraz o sugerowanej odzieży.
Codziennie między godziną 8 a 9 zostawiacie dzieciaki w naszej bazie
obozowej przy promenadzie w Szczawnicy lub w Nowym Targu.

8.00 - 9.00 - zbiórka, zabawy rozruchowe
9.00 - 14.00/15.00 - główne atrakcje dnia (patrz poniżej)
14.00 - obiad
15.00 - gry i zabawy na orliku / piłka nożna, siatkówka, filmy na projektorze
16.00 - 17.00 - odbiór dzieciaków

GŁÓWNE ATRAKCJE:
››  IDZIEMY W LAS 

budowanie szałasów, tropienie zwierząt, zajęcia łucznicze, poszukiwanie złota
››  GOTUJEMY 

odwiedzimy profesjonalną hotelową kuchnie, zajęcia i konkurs kulinarny
››  WIETRZNY DZIEŃ 

robimy latawce i balony, szkolenie ABC kite, mistrzostwa świata w puszczaniu
papierowych samolotów

››  IDZIEMY W GÓRY 
wycieczka górska, wizyta w siedzibie GOPR, zajęcia z pierwszej pomocy

››  DZIEŃ PIRATA 
gra terenowa „w poszukiwaniu skarbu”, budujemy łódź z recyklingu, łowimy ryby

››  OLIMPIADA
dzień sportów śmiesznych, malujemy flagę olimpijską, układamy hymn obozowy 

››  ZWIERZYNIEC 
odwiedzimy stadninę koni, zajęcia w stadninie, zwierzęca niespodzianka

Każda z grup, podczas całego turnusu realizuje autorski program MAPA SPRAWNOŚCI

TERmINY:
dostępna na stronie www.
mountain-touch.pl

CENA: 525 zł

INfoRmACJE:
692 598 348

CENA ZAWIERA:
›› 7 dni przygód i emocji

›› codzienne drugie
śniadanie i obiady

›› opiekę instruktorsko-
pedagogiczną

›› zajęcia plastyczne, 
kulinarne, filmowe

›› materiały i obstawę
na zajęcia techniczne

›› ognisko

›› trekking

›› dojazdy na
poszczególne atrakcje

›› ubezpieczenie NNW

Siedmiodniowa półkolonia skierowana do dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
(bez noclegu poza domem) 
Miejsce:
Szczawnica – Beskid Sądecki, Pieniny | Nowy Targ - Gorce



WAKACJE Z PRZYGODĄ

Jeśli nie masz pomysłu, jak ciekawie i oryginalnie zorganizować wakacyjny czas dla swojego 
dorastającego dziecka, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą WAKACJI Z PRZYGODĄ - 
półkolonii , na której Wasze pociechy przez 7 dni , oprócz super zabawy, nabędą nowych przy-
datnych umiejętności. Naszym podopiecznym proponujemy wakacje pełne wrażeń, blisko 
swojego miejsca zamieszkania, które pozwolą im odkryć uroki Pienin i Gorców. Zapewniamy 
codzienny zastrzyk przygody i emocji, po którym dziecko będzie mogło odpocząć we własnym 
domu, tak aby dnia następnego stawić czoło kolejnym wyzwaniom jakie zagwarantuje mu 
nasza przeszkolona ekipa.

GŁÓWNE ATRAKCJE:
››  DZIEŃ MILITARNY  

paintball, łucznictwo, maskowanie, szkolenie pierwszej pomocy
››  DZIEŃ WODNY 

odwiedzimy profesjonalną hotelową kuchnie, zajęcia i konkurs kulinarny
››  DZIEŃ ROWEROWY

wycieczka rowerowa Drogą Pienińską , spływ pontonowy Przełomem Dunajca 
››  DZIEŃ NA WYSOKOŚCIACH  

szkolenie rowerowe na specjalnie przygotowanym torze, nauka podjazdów,
zjazdów w trudnym terenie. Zawody rowerowe. Wycieczka w lasy Sewerynówki 

››  DZIEŃ NA WYSOKOŚCIACH  
park linowy, ścianka wspinaczkowa, szkolenie z technik linowych, zjazd tyrolski 

››  DZIEŃ KREATYWNY 
gra terenowa „w poszukiwaniu skarbu Janosika”, konkurs kulinarny Survivalowy   
Masterchef, zajęcia ABC kite  

››  TREKKING z noclegiem w górach 
Wąwóz Homole, Bukowinki, Wysoka, nocleg w schronisku pod Durbaszką
(lub w bazie namiotowej pod Wysoką – opcja PRO), projekcja filmu, budujemy szałasy

Każda z grup, podczas całego turnusu realizuje autorski program MAPA SPRAWNOŚCI

TERmINY:
dostępna na stronie www.
mountain-touch.pl

CENA: 825 zł 

INfoRmACJE:
692 598 348

CENA ZAWIERA:
›› 7 dni przygód i emocji
›› codzienne drugie

śniadanie i obiady
›› opiekę instruktorsko-

pedagogiczną
›› zajęcia plastyczne
›› paintball, raffting
›› szkolenie PPM
›› ognisko, trekking
›› wycieczka rowerowa
›› szkolenie DH
›› park linowy, szkolenie  

wspinaczkowe
›› dojazdy na poszczególne

atrakcje
›› nocleg na polu namio-

towym lub schronisku
›› ubezpieczenie NNW

Siedmiodniowa półkolonia skierowana do dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
(jeden nocleg poza domem) 
Miejsce:
Szczawnica - Beskid Sądecki, Pieniny | Nowy Targ - Gorce
Szczyty z korony Gór Polskich: Wysoka – 1050 m n.p.m.

W
AKACJE Z PRZYGODĄ

P I E N I N Y

JAK WYGLĄDA DZIEŃ?
Codziennie wieczorem wysyłamy smsa o planowanych atrakcjach następnego dnia 
oraz sugerowanej odzieży.
Codziennie między godziną  8 a 9 zostawiacie dzieciaki w naszej bazie obozowej przy 
promenadzie w Szczawnicy, lub w Nowym Targu

8.00 - 9.00 - zbiórka, zabawy rozruchowe
9.00 - 14.00/15.00 - główne atrakcje dnia (patrz poniżej)
14.00 - obiad
15.00 - gry i zabawy na orliku / piłka nożna, siatkówka, filmy na projektorze
16.00 - 17.00 - odbiór dzieciaków



ZDOBYWCY SZCZYTÓW

Półkolonie ZDOBYWCY SZCZYTÓW to jedna z ciekawszych propozycji na wakacje - oprócz 3 
dni szkoleń linowych , wycieczki rowerowej oraz rafftingu , zakosztujemy życia wędrownego.
Będziemy pokonywali beskidzkie i pienińskie szlaki , śpiąc w schroniskach na Bereśniku,
Przehybie i w bazie PTTK pod Wysoką . Z doświadczenia wiemy że wakacje spędzone
z przyjaciółmi w górach to najlepsza z możliwych opcji :)

Dzień 1:  RAFFTING + ROWERY 
Spływ Przełomem Dunajca na 6 bądź 8 osobowych pontonach. Nad bezpieczeń-
stwem uczestników czuwają ratownicy WOPR oraz instruktorzy. Ten niekon-
wencjonalny sposób pokonywania Dunajca na górskich pontonach trwa około 
dwóch godzin. Spływ poprzedza 20 minutowy instruktarz.
Każda osoba jest profesjonalnie wyekwipowana (pianki, pagaje, kaski, kamizelki
ratunkowe) i przy wtórze komend instruktorskich, pagajem poskramia nurt 
wody. Chłód wody, piękno Pienińskiego Parku Narodowego oraz rześkie
górskie powietrze sprawią, że każdy zapomni o stresach dnia codziennego.

Dzień 2 - 3:  WSPINACZKA NA SZTUCZNEJ ŚCIANIE / szkolenie
po pierwsze: Wasze bezpieczeństwo - profesjonalny sprzęt, doświadczeni
instruktorzy, po drugie wspaniała zabawa. Przygotowujemy ścianki i trasy wspi-
naczkowe adekwatne do Waszych umiejętności.
WSPINACZKA W TERENIE / o ile pozwoli pogoda
ZJAZD TYROLSKI – metoda pokonywania odcinków terenu pozbawionego
wystarczającej rzeźby, w szczególności przepaści, wąwozów i studni w jaskiniach 
za pomocą podpięcia wspinacza w uprzęży do wstępnie napiętej liny nośnej
rozpiętej między dwoma stanowiskami położonymi w na różnej wysokości.
MOST LINOWY LUB REPPLING - pokonywanie wąwozu, lub przepaści skalnej
poprzez przejście uczestnika po dwóch linach rozpiętych między dwoma stano-
wiskami położonymi w przybliżeniu na jednakowej wysokości

Dzień 4: TREKKING 4 DNIOWY
Krościenko - Dzwonkówka - Bryjarka - Bereśnik
Nocleg w schronisku
Podczas 4 dniowego trekkingu realizujemy bogaty program survivalowo harcerski. 
(plan dnia podczas trekkingu: pobudka, śniadanie, wymarsz na trasę, dotarcie 
do miejsca noclegowego, obiadokolacja, zajęcia terenowe, ognisko)
NOWOŚĆ - SAMOCHODY 4x4 - spróbujemy swoich sił za kokpitem samochodu 
terenowego

Dzień 5: TREKKING 4 DNIOWY
Bereśnik - Dzwonkówka - Przysłop - Przechyba
Nocleg w schronisku
NOWOŚĆ - SURVIVALOWY MASTER CHEF - zajęcia survivalowe w terenie

Dzień 6: TREKKING 4 DNIOWY
Przechyba - Wielki Rogacz - Radziejowa - Obidza - Jaworki - Wąwóz Homole 
obozowisko pod Wysoką
Nocleg w namiotach

Dzień 7: TREKKING 4 DNIOWY
obozowisko pod Wysoką - Wysoka - Durbaszka - Palenica - Szczawnica

TERmINY:
dostępna na stronie www.
mountain-touch.pl

CENA: 899 zł 

INfoRmACJE:
692 598 348

CENA ZAWIERA:
›› 7 dni przygód i emocji
›› codzienne drugie

śniadanie i obiady
›› opiekę instruktorsko-

pedagogiczną
›› kolacje podczas 4-

dniowego trekkingu
›› zajęcia survivalowo

-harcerskie
›› szkolenie PPM
›› ognisko, raffting
›› trekking
›› szkolenie wspinaczkowe
›› dojazdy na poszczególne

atrakcje
›› noclegi w schroniskach 

i polu namiotowym
›› ubezpieczenie NNW
›› koszulkę pamiątkową

Siedmiodniowa półkolonia z trzema noclegami skierowana do dzieci
i młodzieży w wieku od 9 do 17 lat.
Miejsce:
Szczawnica: Beskid Sądecki, Pieniny
Szczyty z Korony Gór Polskich: Wysoka – 1050 m n.p.m., Radziejowa – 1266 m n.p.m.
Opcja dostępna również dla turystów

ZD
OBYWCY SZCZYTÓW

PIENINY - BESKID SĄDECK
I

JAK WYGLĄDA DZIEŃ?
Codziennie wieczorem wysyłamy smsa o planowanych atrakcjach następnego dnia 
oraz sugerowanej odzieży.
Codziennie między godziną 8 a 9 zostawiacie dzieciaki pod karczmą u Polowacy
w Szczawnicy.

8.00 - 9.00 - zbiórka, zabawy rozruchowe
9.00 - 14.00/15.00 - główne atrakcje dnia (patrz poniżej)
14.00 - obiad
15.00 - gry i zabawy na orliku / piłka nożna , siatkówka, filmy na projektorze
16.00 - 17.00 - odbiór dzieciaków
Wyjątkiem są dni trekkingowe podczas których nocujemy w górach.
KoLEJNoŚĆ ATRAKCJI W TYGoDNIU USTALAmY NA PoDSTAWIE PRoGNoZ PoGoDY



TROPEM WILKA

Zapraszamy na wyjazd do jednego z najdzikszych miejsc w Polsce. Żąd-
ne przygód dzieciaki będą miały możliwość zdobycia Tarnicy (1346 m 
n.p.m.) – szczytu należącego do Korony Gór Polski. Obóz ma misję za-
pewnić zastrzyk zdrowego ruchu i poznanie bardzo ciekawego i jednego 
z najpiękniejszych miejsc w naszym kraju.

TERmINY:
dostępna na stronie www.
mountain-touch.pl

CENA: 1450 zł 

INfoRmACJE:
692 598 348

CENA ZAWIERA:

›› transport i dojazdy do 
atrakcji

›› 6 noclegów w  domkach
www.solinka.ostnet.pl

›› 7 śniadań i obiadokolacji

›› opiekę instruktorsko-pe-
dagogiczną

›› wypożyczenie kajaków

›› prelekcje

›› rejs statkiem

›› gry i zabawy

›› projekcje filmów

›› strzelnicę

›› szkolenie linowe

›› szkolenie PPM

›› 3x ognisko

›› trekking

›› bilety wstępu

›› ubezpieczenie NNW

›› pamiątkowy gadżet

Siedmiodniowy obóz dla młodzieży w wieku od 10 do 17 lat.

Miejsce:
Bukowiec – Bieszczady
Szczyty z Korony Gór Polskich: Tarnica – 1346 m n.p.m.

TROPEM WILKA

B I E S ZC Z A DY

JAK WYGLĄDA PoBYT?
››  Dzień I

10.00 – Wyjazd ze Szczawnicy
15.00 – przyjazd do ośrodka
16.00 – zakwaterowanie
18.00 – Obiadokolacja
19.00 – Apel / ognisko integracyjne

››  Dzień II - VI
9.00   – śniadanie
wyjazd do Soliny (spacer po koronie zapory, rejs statkiem)
Trening pływacki - basen Lesko / x 2 /
Trekking na Połoniny
Trekking na Tarnicę
Wycieczka kajakowa do króla włóczęgów
wyjazd/wyjście nad zalew – plażing
15.00 – Obiad
Prelekcja podróżnicza + film
Survivalowy MasterChef 
Gry i zabawy , 
Bieszczady Challenge – turniej sprawnościowy
Nocna zmiana – Gra terenowa
Szkolenie Mapa + GPS
Szkolenie Lawinowe / NOWOŚĆ /
19.00 – Kolacja / w formie grilla/ ogniska lub wyjście na pizzę

››  Dzień VII
9.00 – śniadanie
10.00 – wyjazd , w drodze powrotnej zwiedzanie Sanoka

Dodatkowo – projekcje filmów, gry i zabawy, strzelnica, szkolenie 
PPM, szkolenie linowe, piłka nożna , siatkówka, podchody, zajęcia 
artystyczne.



ŻWAWE WIERCHY

Obóz odbywa się w Beskidach nad jeziorem Międzybrodzkim. Dzieciaki 
będą miały możliwość zdobycia szczytów Korony Gór Polski takich jak 
Skrzyczne (1257 m n.p.m.) oraz Czupiel ( 933 m n.p.m.). W programie 
obozu zaplanowane są szkolenia Windsurfingowe oraz SUP,  które przy-
sporzą wiele emocji i przygód. Dodatkowym atutem są CODZIENNE tre-
ningi pływackie na hotelowym basenie.

TERmINY:
dostępna na stronie www.
mountain-touch.pl

CENA: 1599 zł 

INfoRmACJE:
692 598 348

CENA ZAWIERA:

›› całkowity transport
i dojazdy do atrakcji

›› 6 noclegów w komforto-
wych domkach

›› 7 śniadań, obiadów, kolacji 
+ podwieczorek

›› opiekę instruktorsko-pe-
dagogiczną

›› szkolenie SUP

›› szkolenie windsurfing

›› gry i zabawy

›› szkolenie PPM

›› 2x ognisko

›› trekking

›› prelekcje

›› bilety wstępu

›› ubezpieczenie NNW

›› gadżet pamiątkowy

Siedmiodniowy obóz treningowo - rekreacyjny dla młodzieży
w wieku od 10 do 17 lat.

Miejsce:
Jeleśnia – Beskid Śląski
Szczyty z Korony Gór Polskich: Skrzyczne - 1257 m n.p.m.,
Czupiel - 933 m n.p.m.

ŻWAWE WIERCHY

BESKID ŻYWIECKI

JAK WYGLĄDA PoBYT?
››  Dzień I

9.00 - Wyjazd ze Szczawnicy
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Apel / ognisko integracyjne

››  Dzień II - VI
8.30 – śniadanie
9.00 – część poranna
- Zdobycie Skrzycznego 1257 m n.p.m
- Zdobycie szczytu Czupiel 933 m n.p.m. lub Barania Góra
- szkolenie Windsurfingowe
- szkolenie SUP / deska surfingowa 
- Gra terenowa
- plażing
14.00 - Obiad
15.00 - trening pływacki – codziennie 2 godziny na basenie!
17.00 – część popołudniowa
MasterChef
Prelekcja podróżnicza + film
Szkolenie MAPA + GPS
Szkolenie technik linowych
Survivalowy Masterchef
Wielka Gra / konkurs wiedzy ogólnej / - NOWOŚĆ
Turniej sprawnościowy – Beskidy Trophy
19.00 - Kolacja

››  Dzień VII
9.00 – Śniadanie
Wykwaterowanie i wyjazd



WyCieCzki
i zielone Szkoły
W PieninaCh



Proponujemy Waszej grupie spływ rzeczny Przełomem Dunajca
na 6 bądź 8 osobowych pontonach lub kajakach. Nad bezpieczeń-
stwem dzieci czuwają ratownicy WOPR oraz instruktorzy.
Ten niekonwencjonalny sposób pokonywania Dunajca na pon-
tonach lub kajakach trwa około dwóch godzin podczas których
każdy młody uczestnik dozna wielu niecodziennych emocji.
Spływ poprzedza 20 minutowy instruktarz przygotowujący dzieci
do wodnej przygody. Każde dziecko jest wyposażone w profesjo-
nalny sprzęt (pianki, pagaje, kaski, kamizelki ratunkowe) i przy wtó-
rze komend instruktorskich, pagajem poskramia nurt wody. Chłód 
wody, piękno Pienińskiego Parku Narodowego oraz rześkie górskie 
powietrze sprawią, że każdy zapomni o typowym dniu w szkole.

W góry, w góry miły bracie, tam przygoda czeka na Cię!
Chcielibyśmy zaprosić Was na niesamowitą przygodę, dzięki 
której przeniesiecie się w magiczny górski świat! To przygoda 
dla każdego, niezależnie od  kondycji fizycznej czy umiejętności.
Proponujemy Wam trasy, które są przepiękne widokowo,
bezpieczne oraz według nas - najbardziej przystępne dla dzieci.
Trasy zazwyczaj przebiegają oznakowanymi szlakami górskimi
pośród zapierających dech w piersiach widoków. Do każdej grupy 
dzieci przebieg trasy jest ustalany indywidualnie po wcześniej-
szej konsultacji, że każdy zapomni o typowym dniu w szkole.

RAFTING TREKKING

INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

CENA ZAWIERA:
OPCJE SPłYWU:
›› PONTONOWY
›› KAJAKOWY

TRASY:
›› SROMOWCE NIżNE – 
SZCZAWNICA -  SROMOW-
CE NIżNE - KROŚCIENKO 
NAD DUNAJCEM
›› SZCZAWNICA –
TYLMANOWA

CZAS:
OKOłO 2H

CENA:
USTALANA
INDYWIDUALNIE

ofERTA ZAWIERA:
›› TRANSPORT
›› PONTONY 6/8
OSOBOWE
›› SPRZęT (KAPOKI, KASKI, 
PAGAJE)
›› OPIEKę
INSTRUKTORSKą
›› SZKOLENIE
›› WSTęP DO PPN

INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

CENA:
USTALANA
INDYWIDUALNIE

ofERTA ZAWIERA:
›› RÓżNE TRASY
DO WYBORU
›› OPIEKA
INSTRUKTORSKA

POLECAMY POŁĄCZENIE SPŁYWU
Z WYCIECZKĄ ROWEROWĄ

Trasa rowerowa: Szczawnica - Czerwony klasztor (Słowa-
cja) – Sromowce niżne
Trasa spływu: Sromowce niżne - Szczawnica 

Trudność Atrakcyjność Czas Przejścia miejsce Startu

SoKoLICA **** ***** 3-4 h Szczawnica, Krościenko

TRZY KoRoNY **** ***** 4-5 h Krościenko, Sromowce

WYSoKA *** **** 3-4 h Szczawnica , Jaworki

WĄWÓZ HomoLE ** **** 1-1,5 h Jaworki

PREHYBA *** **** 4-5 h Krościenko, Szczawnica, Rytro

BEREŚNIK + BRYJARKA ** ***** 1-2 h Szczawnica



Błoto , kałuże , leśna gęstwina – to gotowy przepis na wy-
wołanie uśmiechu u dziecka . Zorganizujemy dla Twojej gru-
py piknik off – road , gdzie oprócz przejażdżek rasowym 
samochodem 4 x 4 , dzieciaki będą mogły przeprowadzić sa-
mochód przez rzekę , wymienić koło, czy za pomocą wycią-
garki wydostać się z trudnego terenu . Profesjonalni instruk-
torzy oraz specjalne samochody przystosowane do jazdy poza 
trasą – to gwarancja zarówno dobrej zabawy jak i bezpieczeństwa .

OFFROAD

INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

mIEJSCE:
›› PIENINY
›› BESKID

CZAS:
2 – 5 H
W ZALEżNOŚCI
OD PAKIETU

CENA:
USTALANA
INDYWIDUALNIE

ofERTA ZAWIERA:
›› PIKNIK OFFROAD
›› PRZEJAżDżKI
›› ZADANIA
MOTORYZACYJNE
›› RÓżNE ZABAWY
INTEGRACYJNE
ZWIąZANE
Z MOTORYZACJą

NASZA FLOTA:
- nissan Patrol
- Jeep Grand Cherokee
- land Rover Discovery

Paintball to gra zespołowa, w której grupy dzieci będą mogli
pozorować walkę z użyciem karabinków strzelających kulkami
z farbą. Trafienie pozostawia kolorowy ślad co świadczy
o wyeliminowaniu uczestnika z dalszej gry.
Zamaskowany pluton komandosów szturmujący ostatni przyczółek 
„wroga”, tajna wojskowa misja z kryminalnym wątkiem, odsiecz 
dla bratniego oddziału który wpadł w nieprzyjacielski potrzask.
Bezkarna strzelanina bez łez i krwi to zabawa tylko dla odważnych. 
Przyodziane w ochronny mundur, z ochronnym kaskiem na głowie 
dziecko stoczy niejedną zwycięską batalię. 

PAINTBALL

INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

mIEJSCE:
›› KROŚCIENKO
NAD DUNAJCEM
›› PIENINY

CZAS:
OKOłO 2H

CENA:
USTALANA INDYWIDUALNIE

W PAKIECIE:
›› KARABINEK MARKER + 
100 KULEK
›› STRÓJ Z MASKą
›› OPIEKA
INSTRUKTORSKA



Po pierwsze – Wasze bezpieczeństwo . Podczas zajęć wspinaczko-
wych stosujemy tylko atestowany sprzęt , a nasi instruktorzy , to 
doświadczeni fachowcy , którzy od lat uprawiają tą dyscyplinę . 
Podczas naszych zajęć młodzi wspinacze, oprócz tego, że poznają 
techniki wspinaczki oraz asekuracji, posiądą podstawową wiedzę 
dotyczącą sprzętu alpinistycznego oraz jego prawidłowego użyt-
kowania . Dyscyplina jaką jest wspinaczka uruchamia wszystkie 
właściwości motoryczne (siłę, wytrzymałość, gibkość, koordynację 
ruchową), które są niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu 
każdego dziecka. Wspinaczka jest idealną opcją dla dzieci, które 
ciągle poszukują nowych wrażeń i nie znoszą monotonii.ciągle po-
szukują nowych wrażeń i nie znoszą monotonii.

WSPINACZKA

INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

mIEJSCE:
›› PIENINY / GORCE
›› ŚCIANA SZTUCZNA – 
KROŚCIENKO N/D , NOWY 
TARG
›› SKAłKI – PRZEłęCZ 
SNOZKA, KRAMNICA , JURA

CZAS:
2 – 5 GODZIN
W ZALEżNOŚCI
OD PAKIETU

CENA:
USTALANA
INDYWIDUALNIE

W PAKIECIE:
›› ABC WSPINACZKI
›› NIEZBęDNY SPRZęT
›› OPIEKA
INSTRUKTORSKA
›› DO WYBORU
PRAWDZIWE SKAłY LUB 
SZTUCZNA ŚCIANKA

Przejścia na linie nad przepaścią , zjazd z mostu , czy też spa-
cer w koronach drzew , te wszystkie atrakcje jesteśmy w sta-
nie zapewnić Twojej grupie w ramach organizacji technik li-
nowych, czyli pokonywania trudnych odcinków terenowych 
z użyciem lin. Dla najmłodszych adeptów mocnych wrażeń , 
przygotowaliśmy proste trasy parku linowego , dla nieco star-
szych organizujemy atrakcje w skałach oraz innym trudnym te-
renie. Przed rozpoczęciem głównej części każde dziecko zostaje 
wyposażone w profesjonalny sprzęt zapewniający bezpieczeń-
stwo oraz przeszkolone przez doświadczonych instruktorów.

TECHNIKI LINOWE

INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

mIEJSCE:
›› KROŚCIENKO NAD DU-
NAJCEM – PARK LINOWY
›› GORCE
›› PIENINY

CZAS:
2 – 5 H
W ZALEżNOŚCI
OD WARIANTU

CENA:
USTALANA
INDYWIDUALNIE

W PAKIECIE:
›› SZKOLENIE
›› SPRZęT (LINA, UPRZąż, 
KASK, KARABINKI, RęKAWICE, 
PRZYRZąD
ZABEZPIECZAJąCY)
›› OPIEKA
INSTRUKTORSKA
›› DO WYBORU PARK LINO-
WY LUB SKAłY NATURALNE  
INTEGRACYJNE ZWIąZANE
Z MOTORYZACJą

PARK LINoWY - w parku linowym do wyboru mamy trzy trasy 
(dla dzieci, niebieska i czerwona) o różnych stopniach trud-
ności. Każda z nim zapewnia dużą dawkę emocji i adrenali-
ny. Ponadto w parku można skorzystać z unikatowej atrakcji, 
jaką jest przejazd tyrolką nad Dunajcem. Wszystko odbywa 
się z wykorzystaniem najlepszego sprzętu oraz pod okiem do-
świadczonych instruktorów.

ZJAZD TYRoLSKI - metoda pokonywania odcinków terenu po-
zbawionego wystarczającej rzeźby, w szczególności przepaści, 
wąwozów i studni w jaskiniach za pomocą podpięcia wspina-
cza w uprzęży do wstępnie napiętej liny nośnej rozpiętej mię-
dzy dwoma stanowiskami położonymi w na różnej wysokości.

moST LINoWY LUB REPPLING - pokonywanie wąwozu, lub 
przepaści skalnej poprzez przejście uczestnika po dwóch li-
nach rozpiętych między dwoma stanowiskami położo-
nymi w przybliżeniu na jednakowej wysokości.



MTB / ROWERY
Zapraszamy Was serdecznie na zajęcia kolarstwa górskiego w której nasi młodzi uczestnicy 
będą korzystać się z rowerów górskich przystosowanych do jazdy po trudnym terenie. 
Kurs rozpoczniemy na prostym placu szkoleniowym, gdzie po wstępnym zapoznaniu się
z techniką jazdy, rozpoczniemy zabawę na specjalnie przygotowanych przeszkodach.
Następnym etapem jest wyjazd w teren, na tor szkoleniowy, gdzie oprócz doskonalenia techniki,
zorganizujemy małe zawody rowerowe. Pokonując górskie ścieżki młodzi kolarze odwiedzą 
wiele ciekawych miejsc oraz poznają piękno otaczającego krajobrazu.

INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

mIEJSCE:
›› PIENINY
›› BESKID

CZAS:
2 – 5 H

CENA:
USTALANA
INDYWIDUALNIE

ofERTA ZAWIERA:
›› WYPOżYCZENIE
ROWERÓW
›› SPRZęT OCHRONNY 
(KASK)
›› SZKOLENIE
PODSTAWOWE
›› SZKOLENIE
NA TORZE W TERENIE
›› OPIEKA
INSTRUKTORSKA



Zajęcia kulinarne poprowadzone w formie popularnego
programu telewizyjnego, z dodatkiem elementów survivalu.
Gotowanie to prosta sprawa, ale czy umielibyście sobie poradzić 
gdybyście musieli to robić w środku lasu, zamiast w kuchni?
Czy potrafilibyście upiec pizze na gorących kamieniach z ogniska? 
Czy herbata z pokrzyw w ogóle może smakować? Sprawdzimy to! 
Zajęcia Masterchef to zabawa, która przypadnie do gustu zarówno
młodszym jak i starszym uczestnikom. Innowacyjne podejście
do tematu survivalu, sprawiło, że uczestnicy z chęcią i zaangażo-
waniem, poznają techniki leśnych kulinarii. 

SURVIVALOWY
MASTERCHEF

INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

mIEJSCE:
›› PIENINY
›› BESKID

CZAS:
2 – 2,5 H

CENA:
USTALANA
INDYWIDUALNIE

ofERTA ZAWIERA:
›› ZAJęCIA SURVIVALOWO 
– KULINARNE
›› OPIEKę
INSTRUKTORSKą
›› PRODUKTY
SPOżYWCZE POTRZEBNE 
DO GOTOWANIA
›› WYPOSAżENIE
POLOWEJ KUCHNI
›› NAGRODY DLA
NAJLEPSZEJ DRUżYNY

Oferta przeznaczona dla najmłodszych uczestników. W leśnej aka-
demii nasi poszukiwacze przygód, będą mieli możliwość poznać
las, jego mieszkańców oraz nauczą się jak bezpiecznie się w nim 
poruszać. Uczestnicy poznają techniki budowania szałasów,
zbierania żywności oraz rozpoznawania tropów zwierząt. Podczas 
zajęć każdy z uczestników spróbuje swoich sił w strzelaniu z łuku 
oraz procy. Spróbujemy również rozpalić ognisko, oraz zrobimy 
wędkę , aby samodzielnie złowić coś na obiad. Akademia przypad-
nie do gustu każdemu, gdyż oprócz dużej dawki wiedzy, której
wyniosą z zajęć, będziemy się przede wszystkim dobrze bawić.  

LEŚNA AKADEMIA

INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

mIEJSCE:
›› PIENINY
›› BESKID

CZAS:
2 – 3 H

CENA:
USTALANA
INDYWIDUALNIE
  
ofERTA ZAWIERA:
›› OPIEKę INSTRUKTORSKą
›› ZAJęCIA SURVIVALOWE
›› SPRZęT – PROCE, łUKI
›› MATERIAłY POTRZEBNE
DO ZAJęĆ TERENOWYCH



MAPA SPRAWNOŚCI
Mapa sprawności to propozycja dla grup, które planują dłuższy pobyt w Pieninach. Jest to dodatek do progra-
mu wycieczki, tak aby zagospodarować czas pomiędzy atrakcjami głównymi. Mapa sprawności to zbiór 12 za-
dań, które uczestnicy muszą wykonać podczas trwania całego pobytu . Za każde zaliczone zadanie, uczestnik
indywidualnie otrzymuje naklejkę, która oznacza zdobycie danej sprawności. Zadania na naszej mapie, są 
podzielone na łatwe, trudne i bardzo trudne, po to aby tylko najwytrwalsi zdobyli wszystkie 12 . 

INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

mIEJSCE:
›› PIENINY
›› BESKID

CZAS:
CAłY POBYT

CENA:
USTALANA
INDYWIDUALNIE

ofERTA ZAWIERA:
›› MATERIAłY / MAPA , 
NAKLEJKI SPRAWNOŚCI /
›› OBSłUGA ZADAŃ
›› POTRZEBNE MATERIAłY 
DO WYKONANAIA ZADAŃ

PRZYKŁADoWE SPRAWNoŚC:
- ŚLUBY MILCZENIA (uczestnik otrzymuje sprawność, gdy 
uda wytrzymać pełne 10 godzin bez wypowiedzenia ani 
jednego słowa)
- PRZYJACIEL (całodniowa opieka nad jajkiem - jeżeli przetrwa 
cały dzień aktywności / oczywiście jajko, a nie uczestnik ;) /, 
bez widocznych uszkodzeń, możesz zaliczyć sprawność)



INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

oBSŁUGIWANE
mIEJSCoWoŚCI: 
›› UZDROWISKO
SZCZAWNICA
›› NIEDZICA
›› KROŚCIENKO
NAD DUNAJCEM 

PRZYKŁADoWE ZADANIA 
NA CHECKPoINTACH:
›› DZIURAWA STUDNIA
›› PAJęCZYNA ZAUFANIA
›› ZAGADKI LOGICZNE
›› ŚLEPY Wąż
›› KONSTRUKCJA MOSTU

CENA:
USTALANA
INDYWIDUALNIE

Poprzez grę terenową oferujemy zwiedzanie najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Pienin. Podzieleni na gru-
py przemierzamy Pieniny w poszukiwaniu skarbu znanego zbójnika – Janosika. Jedyna wskazówka jaką mamy w posiadaniu to 
mapa, która dla bystrego oka może wydać się interesująca i bardzo pomocna, jednakże nie zawsze to co oczywiste musi dopro-
wadzić nas do celu. Podczas wędrówki napotykamy się na wiele wskazówek, zadań, zabytków oraz atrakcji przyrodniczych dzię-
ki którym będzie można ułatwić sobie dalszą podróż. Ponadto na drodze znajduje się wiele checkpointów, gdzie każdy znajdzie 

specjalne zadanie dla siebie. Nasza kadra zadba o to, aby ten dzień zapadł Wam w pamięci na bardzo długo.

GRA TERENOWA KRÓTKA LUB DŁUGA

Na czym to polega ?
Dzielimy Twoją grupę na pare mniejszych. Każda z nich otrzymuje mapę, na której zaznaczone są punkty, do których musi dotrzeć.
Na mapie, oprócz zwykłych punktów kontrolnych, czekają na Was specjalne zadania, na których grupa będzie musiała się wykazać

sprytem, szybkością lub inteligencją. Wygrywa grupa, która szybciej pokona trasę i zadania, które na Was przygotowaliśmy.

KAŻDA GRA TERENoWA JEST TWoRZoNA SPECJALNIE PoD TWoJĄ GRUPĘ W ZALEŻNoŚCI oD WIEKU, DoŚWIADCZENIA
I KoNDYCJI fIZYCZNEJ opcja „krótsza” 

- mały obszar
- ilość punktów kontrolnych: 10
- ilość punktów z zadaniami: 4
- czas trwania 2 - 3 godziny
- polecana dla młodszych dzieci

opcja „dłuższa” 
- większy obszar
- ilość punktów kontrolnych: 14
- ilość punktów z zadaniami: 6
- czas trwania 4- 5 godzin
- możliwość połączenia

z ogniskiem 



INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

oBSŁUGIWANE
mIEJSCoWoŚCI: 
›› SZCZAWNICA,
SCHRONISKO
POD DURBASZKą

PRZYKŁADoWE ZADANIA 
NA CHECKPoINTACH:
›› DZIURAWA STUDNIA
›› PAJęCZYNA ZAUFANIA
›› ZAGADKI LOGICZNE
›› ŚLEPY Wąż
›› KONSTRUKCJA MOSTU
›› WSPINACZKOWY TWISTER

CENA:
USTALANA
INDYWIDUALNIE

Poprzez grę terenową oferujemy zwiedzanie najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Pienin. Podzieleni na gru-
py przemierzamy Pieniny w poszukiwaniu skarbu znanego zbójnika – Janosika. Jedyna wskazówka jaką mamy w posiadaniu to 
mapa, która dla bystrego oka może wydać się interesująca i bardzo pomocna, jednakże nie zawsze to co oczywiste musi dopro-
wadzić nas do celu. Podczas wędrówki napotykamy się na wiele wskazówek, zadań, zabytków oraz atrakcji przyrodniczych dzię-
ki którym będzie można ułatwić sobie dalszą podróż. Ponadto na drodze znajduje się wiele checkpointów, gdzie każdy znajdzie 
specjalne zadanie dla siebie. Nasza kadra zadba o to, aby ten dzień zapadł Wam w pamięci na bardzo długo.

GRA TERENOWA GÓRSKA LUB GPS

Na czym to polega ?
Gra rozgrywa się na grani małych Pienin , w okolicach szczytu Wysoki Wierch. Po dotarciu do schroniska / 45 minut od parkingu dla 
autokarów /, zapraszamy Was na szkolenie GPS , które potrwa około godziny. Następnie dzielimy Twoją grupę na parę mniejszych. Każda 
z nich otrzymuje GPS , z zaznaczonymi punktami, do których musi dotrzeć. Na trasie, oprócz zwykłych punktów kontrolnych, czekają na 
Was specjalne zadania, na których grupa będzie musiała się wykazać sprytem, szybkością lub inteligencją. Wygrywa grupa, która szybciej 

pokona trasę i zadania, które na Was przygotowaliśmy

KAŻDA GRA TERENoWA JEST TWoRZoNA SPECJALNIE PoD TWoJĄ GRUPĘ W ZALEŻNoŚCI oD WIEKU, DoŚWIADCZENIA
I KoNDYCJI fIZYCZNEJ

opcja „GPS” 
- przepiękny obszar

Małych Pienin
- ilość punktów kontrolnych: 10
- ilość punktów z zadaniami: 4
- czas trwania

5,5-6,5 godzin / z dojściem
- szkolenie GPS
- każda z grup pracuje

na urządzeniu Garmin e-trex
- możliwość połączenia

z obiadem, lub ogniskiem 

opcja „Górska”  
- przepiękny obszar

Małych Pienin
- ilość punktów kontrolnych: 12
- ilość punktów z zadaniami: 5
- czas trwania 5-6 godzin
- zadanie specjalne – zjazd

na linie
- możliwość połączenia

z obiadem, lub ogniskiem 



PRELEKCJE I SZKOLENIA

PRELEKCJE PoDRÓŻNICZE

Dla grup chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat różnych cieka-
wych miejsc prowadzimy prelekcje na tematy podróżnicze, dzięki 
którym „odwiedzimy” niejeden zakątek świata i poznamy obyczaje 
i kultury tam panujące. Zabierzemy Was w najwyższe szczyty Hi-
malajów, spłyniemy na pontonie przez Colorado , przemierzymy 
gruziński Kaukaz - to wszystko czeka Was na prelekcji z naszymi po-
dróżnikami.

SZKoLENIE LAWINoWE

Poprzez szkolenie lawinowe dowiesz się wszystkiego o lawinach i 
zagrożeniach panujących w górach. Ratownicy szczegółowo omó-
wią powody występowania lawin, sposoby aby nie doszło to nie-
szczęśliwego zdarzenia oraz pokażą jak postępować w przypadku 
zejścia lawiny. Zaprezentują oni sprzęt niezbędny do ratowania 
osób przysypanych przez lawinę oraz pokażą jak wygląda prowa-
dzenie akcji ratunkowej. Ponadto Każdy z Was podczas szkolenia 
spróbuje sam wywołać lawinę

SZKoLENIE mAPA/GPS

Szkolenie złożone jest z części teoretycznej oraz praktycznej. W 
części teoretycznej grupa dowie się o podstawowych informacjach 
oraz prawidłowym korzystaniu z mapy/GPS-u. Natomiast w części 
praktycznej każdy będzie miał do wykonania zadanie z użyciem 
jednej z tych rzeczy. Zarówno mapa jak i GPS są rzeczami bardzo 
pomocnymi w górskich wędrówkach, więc każdy turysta powinien 
wiedzieć jak z nich korzystać. Dzięki nam możesz zdobyć tą wiedzę 
w bardzo krótkim czasie.

SZKoLENIE Z PIERWSZEJ PomoCY

Szkolenie z pierwszej pomocy to punkt, który obowiązkowo powi-
nien znaleźć się w programie wycieczek szkolnych .  Pierwsza po-
moc to proste działania wymagające jedynie podstawowej wiedzy. 
Dzięki nam zdobędziesz tą wiedzę i nauczysz się postępować w sy-
tuacjach zagrożenia życia. Nasze szkolenie prowadzone jest przez 
profesjonalistów, mających na co dzień do czynienia z niesieniem 
pomocy. Oprócz części teoretycznej, każdy będzie miał możliwość 
wykorzystania zdobytej wiedzy w ćwiczeniach praktycznych.

INfoRmACJE I ZAPISY:
692 598 348
www.mountain-touch.pl

mIEJSCE:
›› PIENINY
›› BESKID
›› GORCE

CZAS:
2 - 3 H

CENA:
USTALANA
INDYWIDUALNIE

CENA ZAWIERA:
›› CZęŚĆ TEORETYCZNA
I PRAKTYCZNA

›› SZKOLENIE PROWADZONE 
PRZEZ PROFESJONALISTÓW

›› W RAMACH SZKOLEŃ 
PRACUJEMY NA URZąDZE-
NIACH GARMIN ETREx

›› PROWADZENIE SZKOLE-
NIA PRZEZ PROFESJONA-
LISTÓW

›› POKAZY SPRZęTU

›› SZKOLENIA DOSTOSO-
WANE DO WIEKU UCZEST-
NIKÓW
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