
I’M OFF - POZA ZASIEGIEM 
WYJDŹ ZE SWOJEJ STREFY KOMFORTU I POZOSTAŃ OFF
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RACJ
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przedszkola
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GWAREK
TRAVEL

kompleksowa
organizacja

BIURO PODRÓŻY

Specjalizujemy się w turystyce dziecięcej, młodzieżowej i rodzinnej.
Organizujemy wycieczki w Polsce i za granicą, kolonie i obozy oraz zielone szkoły.

Potwierdzeniem naszego doświadczenia jest Wpis do rejestru organizatorów Turystyki 
Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr 4/2014. Pracujemy wyłącznie 
na własnym, sprawdzonym i atestowanym sprzęcie, a wszystkie stworzone przez nas programy 

zatwierdzane są w Kuratorium Oświaty.
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I’M OFF

poza
zasięgiem

Czy wiecie, że…

 168 mln dzieci na świecie w trakcie pandemii 2020/21 ani razu nie poszło do szkoły

 2 na 3 nastolatków uzależnionych jest od internetu, komputera, telefonu i gier

 1 na 7 uczniów, opuściło ponad 75% zajęć w edukacji stacjonarnej

 polscy uczniowie znaleźli się w europejskim "top 5" dzieci, które najdłużej uczyły się w domach (raport UNICEF, 2021)

 pandemia mocno ograniczyła kontakty rówieśnicze wśród dzieci i nasiliła stres emocjonalny

  

 

 odnawia kontakty społeczne i integruje grupę - dzięki odpowiednio dobranym 
 zajęciom zarówno dzieci, jak i nauczyciele mają szansę na nowo się poznać
 promuje aktywność fizyczną - przebywanie na świeżym powietrzu wzmacnia odporność 
 oraz poprawia samopoczucie i zmniejsza ryzyko nadwagi
 bytowanie wśród zieleni poprawia koncentrację i działa kojąco na mózg
  dba o dostarczanie pozytywnych doświadczeń - dzieci uczą się współpracy w grupie,   
 wspólnego planowania i rozwiązywania zagadnień
 poprzez naukę samodzielności dzieci uczą się pracy zespołowej
 redukuje skutki pandemii i nauki zdalnej (zmniejsza ryzyko depresji, stresu)

Dlaczego program I’M OFF - POZA ZASIĘGIEM jest taki ważny?
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ZIELONA
SZKOŁA
Z 

GWARKIEM

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. oraz zalecenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r.

Poznajemy nasz kraj, polską kulturę i obyczaje. 

Omawiamy walory przyrody i uczymy się, jak mądrze korzystać z zasobów otaczającego środowiska. 

Zapoznajemy się z kulturą innych państw.

Wierzymy, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, 

a inspirowanie ich do działania zaowocuje w pa inspirowanie ich do działania zaowocuje w przyszłości.

Poznajemy zasady współpracy w grupie. 

Przeciwdziałamy zachowaniom ryzykownym. 

Uczymy się sztuki skutecznej komunikacji. 

Kształtujemy postawy prospołeczne.

REALIZUJEMY CELE EDUKACYJNE

POSZERZAMY WIEDZĘ Z RÓŻNYCH DZIEDZIN ŻYCIA

UPOWSZECHNIAMY ZDROWY STYL ŻYCIA 

I PODNOSIMY SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ

INTEGRUJEMY KLASĘ I DOBRZE SIĘ BAWIMY

5



Ponad 10 lat doświadczenia
w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Ponad 400 
miejsc noclegowych

w komfortowych po
kojach 

z łazienkami

Ponad 8000 
uczestników 
rocznie
z niemal 200 szkół
z całej Polski

GDAŃSK
245 km

TORUŃ
272 km

POZNAŃ
444 km

CIECHANÓW
182 km

ŁÓDŹ
400 km

WROCŁAW
609 km

KATOWICE
565 km

KRAKÓW
552 km

ŁOMŻA
127 km

WARSZAWA
250 km

SUWAŁKI
100 km

BIAŁYSTOK
163 km

GWAREK

w samym
centrum
Mazur

Nasz ośrodek to doskonałe miejsce na zieloną szkołę z atrakcyjnym programem 
pozwalającym na poznanie się i integrację klasy. Dajemy możliwość odkrywania potencjału 
dzieci i młodzieży, rozwoju zainteresowań, nawiązania nowych przyjaźni, nauki skutecznej 
komunikacji oraz kształtowania postaw prospołecznych. Wszystko w otoczeniu mazurskiej 
przyrody z doświadczoną kadrą, która potrafi poprowadzić zajęcia tak, aby uczestnikom „było 
mało”. Dzięki temu zielona szkoła z Gwarkiem to dla wielu stały punkt szkolnego programu.

Gwarek położony jest w sercu Mazur nad jeziorem Tajty, 
w malowniczej miejscowości Piękna Góra, 

oddalonej o 3 km od Giżycka - żeglarskiej stolicy Polski.
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WARTO
NAM 
ZAUFAĆ

Już od ponad 10 lat zajmujemy się organizacją aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży 
i rodzin. Starannie dbamy o każdy element wyjazdu, aby nasi goście czuli się komfortowo. 
Dzięki temu, większość naszych gości to osoby i grupy powracające do nas od lat.

Pracujemy wyłącznie na własnym, sprawdzonym i atestowanym sprzęcie. Do pracy 
z dziećmi i młodzieżą podchodzimy z rozwagą, dlatego nie ma tu miejsca na 

nieprzemyślane decyzje.

ZajęciaZajęcia opracowuje grupa specjalistów, dzięki czemu program dostosowany jest 
do wieku i możliwości uczestników. Scenariusze zajęć zawierają elementy edukacyjne 

oraz całe mnóstwo aktywności, które nie pozwalają na nudę.

Jesteśmy grupą pasjonatów - przyjaciół o nietuzinkowych osobowościach 
ii jednocześnie gronem specjalistów, instruktorów, wychowawców i pedagogów. Każdy 
z nas specjalizuje się w innej dziedzinie, dzięki czemu inspirujemy się nawzajem, dbając 
o najwyższą jakość prowadzonych zajęć. Dodatkowe szkolenia pozwalają na ciągły 

rozwój naszych kompetencji.

Posiadamy miejsce, do którego od lat przyjeżdzają dzieci i młodzież z całej Polski. 
Dbamy, aby poziom świadczonych usług był jak najwyższy, a ich jakość sprostała 

nawet najbardziej wymagającym gościom.

SąsiedztwoSąsiedztwo lasu, plaża z bezpośrednim dostępem do jeziora Tajty oraz piękne widoki 
tworzą niepowtarzalną atmosferę ośrodka, która sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. 

Ośrodek jest ogrodzony i w pełni przystosowany do pobytu dzieci i młodzieży.

Jako biuro podróży Gwarek Travel - specjalizujemy się w turystyce dziecięcej 
i młodzieżowej, organizujemy zielone szkoły wraz z transportem i ubezpieczeniem.

Wiemy, że pogoda potrafi płatać figle, dlatego przygotowaliśmy alternatywny zestaw zajęć 
na niepogodę. Dajemy zatem gwarancję, że z nami nie ma nudy nawet gdy pada deszcz.

DOŚWIADCZENIE

BEZPIECZEŃSTWO

PROGRAM

KADRA

WŁASNY OŚRODEK

POŁOŻENIE

PEŁEN PEŁEN PAKIET

GWARASOL
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Noclegi

wyżywienie

wyznaczone miejsce do kąpieli

WŁASNY
OŚRODEK
NA 

MAZURACH

całoroczny budynek hotelowy

nowoczesne i komfortowe pokoje z łazienkami

większość pokoi z balkonami

możliwość zakwaterowania ponad 400 dzieci na raz

port z przystanią żeglarską

plac zabaw dla dzieci

bezpośrednie sąsiedztwo lasu

domowa i smaczna kuchnia

zróżnicowane i bogate menu

możliwość dostosowania diety do potrzeb zdrowotnych

najwyższej jakości składniki od regionalnych producentów

Do dyspozycji naszych gości na terenie ośrodka znajduje się 

4 place ogniskowe
boisko do piłki nożnej „Orlik”
boisko do siatkówki

prywatna plaża z dostępem do jeziora
plac zabaw na świeżym powietrzu

kkajaki 

INFRASTRUKTURA SPORTOWO - REKREACYJNA
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paintball kids & adult

zjeżdżalnia dmuchana

mega dartbasen z kulkami ścianka wspinaczkowa

old wood games mega twister

gokarty

archery tag

wirujące piłki

byk rodeo

bubble football

Im więcej atrakcji, tym lepiej! 

Dzięki różnorodnej tematyce zajęć oraz gażetów, na których 
pracujemy, każde dziecko znajdzie coś dla siebie. 
W Gwarku nie ma czasu na nudę!

Kilkanaście sal zajęciowych:

DUŻO
ATRAKCJI

wiele
możliwości
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sala o powierzchni 140 m2

z klimatyzacją, lustrami i panelami

BALETOWA
sala o powierzchni 140 m2

z klimatyzacją, lustrami i parkietem

RUMBA

sala o powierzchni 110 m2

z lustrami i panelami

MODERN 4
sala o powierzchni 110 m2

z klimatyzacją, lustrami i panelami

DISCO
sala o powierzchni 120 m2

z klimatyzacją i panelami

KRYSZTAŁOWA

sala o powierzchni 62 m2

z klimatyzacją, lustrami i panelami

SALSA
sala o powierzchni 53 m2

z lustrami i parkietem

CHA CHA
sala o powierzchni 110 m2

z klimatyzacją, lustrami i panelami

JAZZ

sala o powierzchni 440 m2

z klimatyzacją i podłogą drewnianą

BALOWA

sala o powierzchni 130 m2

z lustrami i podłogą baletową

MODERN 1
sala o powierzchni 130 m2

z lustrami i podłogą baletową

MODERN 2
sala o powierzchni 130 m2

z lustrami i panelami

MODERN 3



LABORATORIUM 
SZALONEGO NAUKOWCA
Gratka dla wszystkich, którzy chcieliby poznać 
chemię i fizykę w praktyce. Szalony Naukowiec 
porwie Cię w świat doświadczeń, które poszerzą 
Twoje horyzonty.

WARSZTATY INTEGRACYJNE
„JA I MOJA KLASA”
Poznaj lepiej swoich rówieśników! Dzięki szeregowi 
aktywności, będziecie mieli okazję poruszyć 
tematy, nad którymi nigdy się nie zastanawialiście.

SZKOŁA
DETEKTYWÓW
Spostrzegawczość, czujność i spryt to cechy 
charakteryzujące każdego detektywa! Wciel się 
w rolę śledczego i poznaj tajniki jego pracy.

STRATEGICZNA
GRA NEGOCJACYJNA
Wciel się w rolę przedsiębiorcy, rozwijaj firmę, 
by osiągała najlepsze wyniki. Negocjuj dla 
dobra sprawy i zdobądź szczyt w biznesie.

TERENOWA GRA 
„GANGSTERZY”
Kiedy teren opanowują złoczyńcy, na pomoc 
wkraczają szeryfowie, których celem jest rozbicie 
gangu. Tu liczy się szybkość, dobra pamięć 
i współpraca. Wchodzisz w to?

OLD WOOD
GAMES
Wykaż się sprytem na ręcznie tworzonym zestawie 
drewnianych gier zręcznościowych, który przeniesie 
Cię w świat retro. Tu liczy się technika, szybkość 
i precyzja.

SŁODKIE WARSZTATY 
KULINARNE
Słodka chwila, czyli moment wytchnienia od aktywnych 
atrakcji. Przenieś się w świat łakoci i wspólnie
z innymi stwórz wyjątkowe łakocie, którym nikt się 
nie oprze.

WIECZORNA GRA
TERENOWA
Wciągająca, pełna emocjonujących zadań misja, 
której wykonanie utrudnia nadchodzący zmrok… 
Wchodzisz w to?

WYPRAWA KAJAKOWA
JEZIOREM TAJTY
Zasiądź wygodnie w kajaku, zamocz wiosło w wodzie 
i rozkoszuj się świeżym powietrzem. Pod okiem ratownika 
płyń podziwiać mazurskie krajobrazy! *
*Możliwość realizacji zajęć zależna jest od pogody oraz dostępności ratowników.

MISTRZ
SMAKU
Wciel się w rolę prawdziwego wirtuoza smaku, 
komponuj składniki, zadbaj o odpowiednie 
doprawienie i rozkoszuj się przyrządzonym daniem.

90 90

90

90

90 90

90

90

90 90

PRZYGODOWE EDUKACYJNE LEŚNE ARTYSTYCZNE AKTYWNE KOMUNIKACYJNE RELAKS WIECZORNE KULINARNE

NASZE 
ZAJĘCIA

rozwój
i

przygoda
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GOKARTY

Sprawdź, ile sił masz w nogach, pokonuj zakręty, 
wyprzedzaj rywali na prostej drodze i hamuj 
przed napotkanymi przeszkodami! Przeżyj z nami 
gokartową frajdę z jazdy!

WARSZTATY
HAND MADE
Chwyć w dłoń pędzel, poznaj niecodzienne 
techniki, baw się kolorami i namaluj 
niepowtarzalny wzór. Stwórz spersonalizowaną 
bawełnianą torbę i bądź eko!

BUBBLE
FOOTBALL
Weź udział w rozgrywkach niecodziennej piłki 
nożnej. Zderzaj się z pozostałymi graczami 
i pozostań nienaruszony dzięki dmuchanej kuli. 
Duża dawka śmiechu gwarantowana!

SPORT
& FUN
Rozgrzewka – jest! Podział na drużyny – jest! 
Zasady fair play – są! Weź udział w zmaganiach
sportowych, dopinguj swoich i rywalizuj na wesoło 
z innymi drużynami!

SZKOLENIE
SURVIVALOWE
Dowiedz się, jak przetrwać w lesie w niesprzyjają-
cych warunkach. Budowa szałasów, nauka
rozpalania ognia – bądź jak Bear Grylls i poczuj 
się częścią natury.

GRA TERENOWA
„FLAGI”
Zmierz się z leśnymi zmaganiami. Broń swoich flag, 
przechytrz przeciwne drużyny, nie daj się złapać 
i walcz o punkty dla swojej ekipy!

TEAM
BUILDING
Emocjonujące drużynowe zmagania wymagające 
sprawności, współpracy i ruszenia szarych komórek.
Poznaj mocne strony swoich rówieśników 
i przekonaj się, że w grupie siła!

WARSZTATY 
CHARAKTERYZACJI
Sztuczna rana? Proszę bardzo! Dowiedz się, 
co potrzebne jest do zrobienia sztucznej rany 
oraz jakie materiały wykorzystać do jej przygotowania! 
Trenuj w Gwarku i zrób wrażenie na znajomych 
podczas

WARSZTATY 
KOMUNIKACYJNE
Chcesz uniknąć nieporozumień, niedomówień 
i konfliktów z nich wynikających? Dowiedz się, jak
poprawni przekazywać komunikaty, aby Twoje rozmowy 
były najbardziej efektywne.

SZKOŁA
KOMANDOSÓW
Wciel się w rolę prawdziwego komandosa sił 
specjalnych, który wie, że powodzenie misji zależy od
właściwej taktyki, odpowiedniego zamaskowania i 
treningu. Do dzieła!

PRZYGODOWE EDUKACYJNE LEŚNE ARTYSTYCZNE AKTYWNE KOMUNIKACYJNE RELAKS WIECZORNE KULINARNE

60 90

90 90

60 90

90 90

90 90

NASZE
ZAJĘCIA

zabawa
i

nauka
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BALONIADA

Gdy na dworze grzeje słońce, nie ma nic 
lepszego niż baloniada! Weź udział w turnieju 
wodnej siatkówki i nie daj się zmoczyć!

MŁODZI
SPRYCIARZE
Rozwiążcie zagadki, które wymagają ruszenia 
głową. Połączcie siły, uruchomcie szare komórki i 
wykonajcie zadania szybciej, niż Wasi rywale.

WIECZORNA GRA
W TWIERDZY BOYEN
Zmierz się z zadaniami czekającymi w najbardziej 
znanym giżyckim zabytku. Czy jesteś gotowy na
odwiedzenie murów Twierdzy po zmroku…?

TELETURNIEJ 
„FAMILIADA”
„Więcej niż jedno zwierzę to…”, czyli 
emocjonujący drużynowy turniej, który tradycyjnie 
inauguruje suchar prowadzącego. Wciśnij 
grzybek jako pierwszy, pomyśl jak ankietowani i 
zdobądź przewagę dla swojej drużyny!
MINI 
GOLF
Poznaj od podszewki jeden z najbardziej 
szlachetnych sportów i weź udział w rywalizacji, 
w której liczy się skupienie, strategia i odpowiednia 
technika.

TELETURNIEJ
„CO Z TĄ POLSKĄ?”
Weź udział w zmaganiach, których tematem głównym 
jest nasz kraj! Spróbuj swoich sił w konkurencjach 
zręcznościowych i rozwiązuj zadania sprawdzające 
wiedzę całej grupy.

ARCHERY
TAG
Trenuj swoje zdolności strzeleckie i weź udział 
w prawdziwej bitwie łuczników. Zestrzel swoich 
przeciwników i poprowadź swoją drużynę do zwycięstwa!

PAINTBALL

Obmyślcie taktykę, pozostańcie niezauważeni 
i zestrzelcie przeciwników, zanim oni zestrzelą Was!
Paintball w wersji JUNIOR oraz ADULT, to gwarancja 
dobrej zabawy.

GRA MIEJSKA 
PO GIŻYCKU
Zamień spacer i zwiedzanie miasta na miejską przygodę 
z zadaniami! Poznaj najbardziej znane miejsca w Giżycku 
i znajdź ciekawostki o stolicy żeglarstwa podczas 
drużynowej rywalizacji.

6 ZMYSŁ

Sprawdź, jakie trudności stawia życie przed osobami 
niepełnosprawnymi. Poznaj i wyostrz swoje zmysły i staw 
czoła wszystkim wyzwaniom.

45 90

90 90

120 90

90 90

45 90

PRZYGODOWE EDUKACYJNE LEŚNE ARTYSTYCZNE AKTYWNE KOMUNIKACYJNE RELAKS WIECZORNE KULINARNE

NASZE
ZAJĘCIA

rozwój
i

przygoda
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OGNISKO
Z KIEŁBASKAMI
Wieczorny chillout po dniu pełnym wrażeń. 
Przygotuj się do wspólnych zabaw ogniskowych 
i pokaż, że drzemie w Tobie żywioł ognia.

DYSKOTEKA
Z DJ
Świetna muzyka, profesjonalny DJ, rozkręcający 
imprezę animator i zwariowane rytmy popularnych
hitów. Tej imprezy nie można ominąć!

TURNIEJ
SPORTOWY
Jeśli sporty zespołowe to Twój żywioł – to zajęcia 
właśnie dla Ciebie! Walcz o zwycięstwo swojej
drużyny i sprawdź, kto zostanie sportowcem 
wyjazdu!

STRING
ART
Tworzenie obrazu z wykorzystaniem młotka? To 
możliwe! Poznaj technikę, w której zamiast płótna,
pędzla czy farb potrzebne są deski, gwoździe 
oraz nici. Gotowy?

TRAMPOLINY

Hupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok! Jeśli 
ruch i sportowe szaleństwo to jest to, czego
potrzebujesz, skorzystaj z zewnętrznego mini parku 
trampolin.

BODY
PERCUSSION
Sprawdź, czy drzemie w Tobie muzyczna dusza 
i spróbuj poczuć wspólny rytm. Klaszcz, tup, pstrykaj 
i odnajdź muzykę swojego ciała.

FLUO
DISCO
A gdyby tak dyskoteka z DJ rozświetlona była 
kolorowymi, fluorescencyjnymi farbami…? Nie ma
sprawy! Przeżyj z nami niezapomniane chwile 
podczas imprezy w świetle UV!

PLANSZÓWKOMANIA

Wejdź w świat gier planszowych i karcianych, na 
szybkość i na logiczne myślenie. Pozostań offline 
i przekonaj się, że gry planszowe to nie tylko chińczyk 
czy warcaby.

TELETURNIEJ
„JAK TO LECIAŁO?”
DO – RE – DLA MNIE – FA – SOL – LA… Zmierzcie się 
w drużynowej rywalizacji, w której sprawdzicie swoją 
znajomość polskich i zagranicznych piosenek.

DZIKA
KUCHNIA
Trenuj rozpalanie ogniska przy pomocy krzesiwa 
i przygotuj posiłek z wykorzystaniem zasobów leśnych 
w trudnych, survivalowych warunkach.

PRZYGODOWE EDUKACYJNE LEŚNE ARTYSTYCZNE AKTYWNE KOMUNIKACYJNE RELAKS WIECZORNE KULINARNE

90 45

90 90

90 90

90 90

60 90

NASZE
ZAJĘCIA

zabawa
i

nauka

13



1 - DNIOWA 
ZIELONA
SZKOŁA

klasy 1-3

BYSTRZAK

laboratorium Szalonego Naukowca
6 zmysł
młodzi spryciarze

3
godziny

70
zł/osoba

MIĘŚNIAK

trampoliny
sport & fun
szkoła komandosów

3
godziny

70
zł/osoba

KUCHCIK

dzika kuchnia
słodkie warsztaty kulinarne

3
godziny

70
zł/osoba

ŁOWCA
WRAŻEŃ
body percussion
trampoliny
teleturniej „Jak to leciało?”

3
godziny

70
zł/osoba TROPICIEL

szkoła detektywów
terenowa gra „Gangsterzy”
młodzi spryciarze

3
godziny

70
zł/osoba

CZŁOWIEK
LASU
szkolenie survivalowe
gra terenowa „Flagi”

3
godziny

70
zł/osoba

NOW OSC

Cena zawiera: realizację autorskiego programu przez animatorów i instruktorów. 
Możliwość dokupienia zupy - 10 zł/os. lub dwudaniowego obiadu 24 zł/os.
*O szczegóły akcji zapytaj sprzedawcę.
1 opiekun na 15 osobową grupę bezpłatnie. Przedstawiony program jest ramowy, kolejność zajęć może ulec zmianie. 
Przy grupach mniejszych niż 20 osób cenę ustalamy indywidualnie. W przypadku zmiany programu Zielonej Szkoły - wycena indywidualna.

PRZYJEŻDŻACIE, ZBIERACIE, ZGARNIACIE!*

KROK 1

Zbieracie ekipę i przyjeżdżacie na 1- dniową ZIELONĄ SZKOŁĘ!

KROK 2

Wspólnie z Gwarkiem przeżywacie przygodę i zbieracie sprawności podczas wycieczki

KROK 3

Za każdą 1-dniową wycieczkę otrzymujecie naklejkę z symbolem sprawności, którą wklejacie w glejtZa każdą 1-dniową wycieczkę otrzymujecie naklejkę z symbolem sprawności, którą wklejacie w glejt

KROK 4

Zbierzecie 3 naklejki – klasa zgarnie statuetkę oraz zestaw gadżetów firmowych!

14



1 - DNIOWA
ZIELONA
SZKOŁA

klasy 4-8
szkoły średnie

FUN 
& LEARN

Program:

Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa 
i jednocześnie dużą dawkę wiedzy. To 
propozycja dla tych, którzy lubią 
wyzwania i aktywny wypoczynek.

dzika kuchnia
gra terenowa „Flagi”
obiad
6 zmysł
warsztaty integracyjne „Ja i moja klasa”

7
godzin

125
zł/osoba KALEJDOSKOP

WRAŻEŃ

Program:

Wejdź na wyższy poziom obcowania 
z lasem i zdobądź survivalową wiedzę. 
Wykaż się umiejętnością współpracy 
i negocjacji. Tu nie ma miejsca na nudę!

team building
teleturniej „Familiada”
obiad
strategiczna gra negocjacyjna
szkolenie survivalowe

7
godzin

125
zł/osoba GŁÓWKA

PRACUJE

Program:

Obudź drzemiące w Tobie pokłady 
energii. Twórczo rozwiązuj stawiane przed 
Tobą zadania i spradź, jak poradzisz 
sobie w drużynowej rywalizacji.

archery tag
old wood games
obiad
planszówkomania
strategiczna gra negocjacyjna

7
godzin

125
zł/osoba

FUN 
& ACTIVE

Program:

Przeżyj dzień pełen niezapomnianych 
emocji. Dołącz do brygady komandosów. 
Pokaż, że masz w sobie mnóstwo energii 
i poczuj ducha zdrowej rywalizacji.

team  building
mini golf
body percussion
obiad
gokarty
szkoła komandosów

7
godzin

125
zł/osoba LEŚNY

SZTOS

Program:

Czy wiesz, jak poradzić sobie w dżungli?    
Na tej zielonej szkole wszystko jest możliwe. 
Wejdź w leśne przestworza i weź udział 
w super przygodzie.

szkoła komandosów
szkolenie survivalowe
obiad
dzika kuchnia
gra terenowa „Flagi”

7
godzin

125
zł/osoba

Cena zawiera: realizację autorskiego programu przez animatorów i instruktorów oraz obiad. 
1 opiekun na 15 osobową grupę bezpłatnie. Przedstawiony program jest ramowy, kolejność zajęć może ulec zmianie. 
Przy grupach mniejszych niż 20 osób cenę ustalamy indywidualnie.
W przypadku zmiany programu Zielonej Szkoły - wycena indywidualna. 15



2 - DNIOWA
ZIELONA
SZKOŁA

klasy 1-3 / 5-8
szkoły średnie

BYSTRY
UMYSŁ
Dzień 1

Dzień 2

przyjazd do ośrodka
obiad
team building
szkoła detektywów
kolacja
strategiczna gra negocjacyjna

śniadanieśniadanie
młodzi spryciarze
teleturniej „Co z tą Polską?”
obiad

270
zł/osoba FUN 

& ACTIVE
Dzień 1

Dzień 2

przyjazd do ośrodka
obiad
gra terenowa „Flagi”
archery tag
kolacja
teleturniej „Jak to leciało?”

śniadanieśniadanie
sport & fun
warsztaty hand made
obiad

270
zł/osoba KALEJDOSKOP

WRAŻEŃ
Dzień 1

Dzień 2

przyjazd do ośrodka
obiad
szkolenie survivalowe
laboratorium Szalonego Naukowca
kolacja
ognisko z kiełbaskami

śniadanieśniadanie
sport & fun
mistrz smaku
obiad

270
zł/osoba

GŁÓWKA
PRACUJE
Dzień 1

Dzień 2

przyjazd do ośrodka
obiad
warsztaty integracyjne „Ja i moja klasa” 
body percussion
kolacja
strategiczna gra negocjacyjna

śniadanieśniadanie
warsztaty komunikacyjne
6 zmysł
obiad

270
zł/osoba CREATIVE

PLAY
Dzień 1

Dzień 2

przyjazd do ośrodka
obiad
team building
archery tag
kolacja
old wood games

śniadanieśniadanie
baloniada
dzika kuchnia
obiad

270
zł/osoba MISJA

MAZURY
Dzień 1

Dzień 2

przyjazd do ośrodka
obiad
archery tag
szkolenie survivalowe
kolacja
ognisko z kiełbaskami

śniadanieśniadanie
mini golf
gokarty
obiad

270
zł/osoba

Cena zawiera: Nocleg w pokojach 3 - 6 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie.
Realizację autorskiego programu przez animatorów i instruktorów.
1 opiekun na 15 osobową grupę bezpłatnie. Przedstawiony program jest ramowy, kolejność zajęć może ulec zmianie. 
Przy grupach mniejszych niż 20 osób cenę ustalamy indywidualnie. W przypadku zmiany programu Zielonej Szkoły - wycena indywidualna.
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KLASY 1- 3

KLASY 4 - 8 / SZKOŁY ŚREDNIE



435
zł/osoba

NOW
OSC

Cena zawiera: Noclegi w pokojach 3 - 6 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie.
Realizację autorskiego programu przez animatorów i instruktorów.
1 opiekun na 15 osobową grupę bezpłatnie. Przedstawiony program jest ramowy, kolejność zajęć może ulec zmianie. 
Przy grupach mniejszych niż 20 osób cenę ustalamy indywidualnie. W przypadku zmiany programu Zielonej Szkoły - wycena indywidualna.

18

Dzień 1
przyjazd do ośrodka
obiad
team building
kolacja
ognisko z kiełbaskami

Dzień 2
śniadanie
strategiczna gra negocjacyjna
warsztaty integracyjne „Ja i moja klasa”
obiad
mini golf
gra terenowa „Flagi”
kkolacja
wieczorna gra terenowa

Dzień 3
śniadanie
warsztaty komunikacyjne

Poznajcie się na nowo odkrywając wspólny język. Przeżyjcie dzień pełen emocji, podczas zespołowych 
wyzwań i ładujcie baterie przed powrotem do szkoły.

EMOTION CAMP

3 - DNIOWA 
ZIELONA
SZKOŁA

klasy 4-8
szkoły średnie



3 - DNIOWA
ZIELONA
SZKOŁA

klasy 1-3

BYSTRY
UMYSŁ
Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

przyjazd do ośrodka
obiad
team building
kolacja
ognisko z kiełbaskami

śniadanie
szszkolenie survivalowe
szkoła detektywów
obiad
gra terenowa „Flagi”
laboratorium Szalonego Naukowca
kolacja
teleturniej „Co z tą Polską?” 

śniadanieśniadanie
młodzi spryciarze

435
zł/osoba FUN

& ACTIVE
Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

przyjazd do ośrodka
obiad
old wood games
kolacja
wieczorna gra terenowa

śniadanie
trampolinytrampoliny
warsztaty hand made
obiad
dzika kuchnia
szkoła komandosów
kolacja
fluo disco

śniadanieśniadanie
sport & fun

435
zł/osoba KALEJDOSKOP

WRAŻEŃ
Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

przyjazd do ośrodka
obiad
szkoła komandosów
kolacja
ognisko z kiełbaskami

śniadanie
słodkie warsztaty kulinarnesłodkie warsztaty kulinarne
szkolenie survivalowe
obiad
mini golf
gokarty
kolacja
strategiczna gra negocjacyjna

śniadanieśniadanie
6 zmysł

435
zł/osoba

Cena zawiera: Noclegi w pokojach 3 - 6 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie.
Realizację autorskiego programu przez animatorów i instruktorów.
1 opiekun na 15 osobową grupę bezpłatnie. Przedstawiony program jest ramowy, kolejność zajęć może ulec zmianie. 
Przy grupach mniejszych niż 20 osób cenę ustalamy indywidualnie.
W przypadku zmiany programu Zielonej Szkoły - wycena indywidualna. 19



3 - DNIOWA 
ZIELONA
SZKOŁA

klasy 4-8
szkoły średnie

435
zł/osobaNO

W O
SC

Cena zawiera: Noclegi w pokojach 3 - 6 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie. Realizację autorskiego programu przez animatorów i instruktorów.
Nocowanka w namiocie - dopłata 25 zł/osoba.
1 opiekun na 15 osobową grupę bezpłatnie. Przedstawiony program jest ramowy, kolejność zajęć może ulec zmianie. 
Przy grupach mniejszych niż 20 osób cenę ustalamy indywidualnie.

20

Dzień 1
przyjazd do ośrodka
obiad
szkolenie survivalowe
kolacja
wieczorna gra terenowa
zakończona ogniskiem

Dzień 2
śniadaniem
team building
szkoła komandosów
obiad
warsztaty integracyjne „Ja i moja klasa”
archery tag
kkolacja
teleturniej „Co z tą Polską?”

Dzień 3
śniadanie
dzika kuchnia

ZIELONA SZKOŁA DLA PRAWDZIWYCH TWARDZIELI!

To będzie dzień pełen wrażeń. Wstąp w szeregi komandosów i udowodnij, 
że wyzwania i wysiłek Cię nie pokonają.

ARMY CAMP



3 - DNIOWA
ZIELONA
SZKOŁA

klasy 4-8
szkoły średnie

GŁÓWKA
PRACUJE

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

przyjazd do ośrodka
obiad
warsztaty integracyjne „Ja i moja klasa”
kolacja
ognisko z kiełbaskami

śniadanie
mistmistrz smaku
warsztaty hand made
obiad
szkolenie survivalowe
gokarty
kolacja
teleturniej „Jak to leciało?”

śniadanieśniadanie
6 zmysł

435
zł/osoba

CREATIVE
PLAY

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

przyjazd do ośrodka
obiad
team building
kolacja
ognisko z kiełbaskami

śniadanie
baloniadabaloniada
turniej sportowy
obiad
wyprawa kajakowa jeziorem Tajty
bubble football
kolacja
dyskoteka z DJ

śniadanieśniadanie
mini golf
body percussion

435
zł/osoba

MISJA
MAZURY

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

przyjazd do ośrodka
obiad
szkoła komandosów
kolacja
strategiczna gra negocjacyjna

śniadanie
gra terenowa „Flaggra terenowa „Flagi”
team building
obiad
szkolenie survivalowe
mini golf
kolacja
wieczorna gra terenowa

śniadanieśniadanie
archery tag

435
zł/osoba

Cena zawiera: Noclegi w pokojach 3 - 6 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie.
Realizację autorskiego programu przez animatorów i instruktorów.
1 opiekun na 15 osobową grupę bezpłatnie. Przedstawiony program jest ramowy, kolejność zajęć może ulec zmianie. 
Przy grupach mniejszych niż 20 osób cenę ustalamy indywidualnie.
W przypadku zmiany programu Zielonej Szkoły - wycena indywidualna.
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5 - DNIOWA
ZIELONA
SZKOŁA

klasy 1-3

BYSTRY
UMYSŁ
Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

przyjazd do ośrodka
obiad
team building
szkoła detektywów
kolacja
ognisko z kiełbaskami

śniadanieśniadanie
szkolenie survivalowe
dzika kuchnia
obiad
gra terenowa „Flagi”
terenowa gra „Gangsterzy”
kolacja
teleturniej „teleturniej „Familiada”

śniadanie
trampoliny
młodzi spryciarze
obiad
6 zmysł
kolacja
dysdyskoteka z DJ

śniadanie
wycieczka*
obiadokolacja
teleturniej „Jak to leciało?”

śniadanie

725
zł/osoba FUN

& ACTIVE
Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

przyjazd do ośrodka
obiad
team building
archery tag
kolacja
teleturniej „Co z tą Polską?”

śniadanieśniadanie
gokarty
warsztaty hand made
obiad
sport & fun
body percussion
kolacja
fluo discofluo disco

śniadanie
warsztaty integracyjne „Ja i moja klasa”
obiad
dzika kuchnia
mini golf
kolacja
old wood gamesold wood games

śniadanie
wycieczka*
obiadokolacja
ognisko z kiełbaskami

śniadanie

725
zł/osoba KALEJDOSKOP

WRAŻEŃ
Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

przyjazd do ośrodka
obiad
szkoła komandosów
warsztaty hand made
kolacja
ognisko z kiełbaskami

śniadanieśniadanie
mistrz smaku
szkolenie survivalowe
obiad
mini golf
gokarty
kolacja
wieczorna gra terenowawieczorna gra terenowa

śniadanie
szkoła detektywów
obiad
body percussion
turniej sportowy
kolacja
dysdyskoteka z DJ

śniadanie
wycieczka*
obiadokolacja
strategiczna gra negocjacyjna

śniadanie

725
zł/osoba

Cena zawiera: Noclegi w pokojach 3 - 6 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie. Realizację autorskiego programu przez animatorów i instruktorów. 
*o szczegóły zapytaj sprzedawcę – cena nie uwzględnia transportu podczas wycieczki.
1 opiekun na 15 osobową grupę bezpłatnie. Przedstawiony program jest ramowy, kolejność zajęć może ulec zmianie. 
Przy grupach mniejszych niż 20 osób cenę ustalamy indywidualnie.
W przypadku zmiany programu Zielonej Szkoły - wycena indywidualna. 23



5 - DNIOWA
ZIELONA
SZKOŁA

klasy 4-8
szkoły średnie

GŁÓWKA
PRACUJE
Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

przyjazd do ośrodka
obiad
warsztaty integracyjne „Ja i moja klasa”
dzika kuchnia
kolacja
strategiczna gra negocjacyjna

śniadanieśniadanie
warsztaty komunikacyjne
warsztaty hand made
obiad
młodzi spryciarze
6 zmysł
kolacja
old wood gamesold wood games

śniadanie
gra miejska po Giżycku
obiad
string art
kolacja
ognisko z kiełbaskami

śniadanieśniadanie
wycieczka*
obiadokolacja
teleturniej „Co z tą Polską?”

śniadanie

725
zł/osoba

CREATIVE
PLAY
Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

przyjazd do ośrodka
obiad
team building
turniej sportowy
kolacja
ognisko z kiełbaskami

śniadanieśniadanie
mini golf
gra terenowa „Flagi”
obiad
wyprawa kajakowa po jeziorze Tajty
warsztaty charakteryzacji
kolacja
fluo discofluo disco

śniadanie
mistrz smaku
gokarty
obiad
bubble football
body percussion
kkolacja
wieczorna gra w Twierdzy Boyen

śniadanie
wycieczka*
obiadokolacja
teleturniej „Jak to leciało?”

śniadanie

725
zł/osoba

MISJA
MAZURY
Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

przyjazd do ośrodka
obiad
szkoła komandosów
team building
kolacja
ognisko z kiełbaskami

śniadanieśniadanie
gra terenowa „Flagi”
6 zmysł
obiad
słodkie warsztaty kulinarne
warsztaty charakteryzacji
kolacja
dysdyskoteka z DJ

śniadanie
archery tag
paintball
obiad
szkolenie survivalowe
kolacja
teleturniej „teleturniej „Familiada”

śniadanie
wycieczka*
obiadokolacja
wieczorna gra terenowa

śniadanie

725
zł/osoba

Cena zawiera: Noclegi w pokojach 3 - 6 osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie. Realizację autorskiego programu przez animatorów i instruktorów. 
*o szczegóły zapytaj sprzedawcę – cena nie uwzględnia transportu podczas wycieczki.. 
„Misja przetrwanie” możliwość dokupienia nocowanki w namiocie 25zł/osoba.
1 opiekun na 15 osobową grupę bezpłatnie. Przedstawiony program jest ramowy, kolejność zajęć może ulec zmianie. 
Przy grupach mniejszych niż 20 osób cenę ustalamy indywidualnie W przypadku zmiany programu Zielonej Szkoły - wycena indywidualna.
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PRZEDŁUŻ
ZIELONĄ
SZKOŁĘ

STATKIEM
W PIĘKNY REJS
Popłyniesz statkiem po mazurskim jeziorze 
w otoczeniu przepięknej flory. Zobaczysz 
most obrotowy i pospacerujesz po giżyckim 
molo.

85
zł/osoba

PODRÓŻ
W HISTORIĘ
Na własne oczy zobaczysz bunkry 
oraz zwiedzisz interaktywne ekspozycje 
i replikę okrętu podwodnego 
w Mamerkach. Dodatkowo weźmiesz 
udział w interesujących warsztatach 
organizowanych w Muzeum Kultury 
Ludowej w Węgorzewie.

95
zł/osoba

AKTYWNE
GIŻYCKO
Zwiedzisz Twierdzę Boyen, zobaczysz 
most obrotowy i na Wieży Ciśnień 
sprawdzisz, jak wyglądają Mazury 
z wysokości 25 metrów.

80
zł/osoba Z NATURĄ

NA TY
Odwiedzisz jedyny w swoim rodzaju 
Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie 
i poznasz uroki Mazur podczas spaceru 
po Mikołajkach.

85
zł/osoba

KIERUNEK
WILCZY SZANIEC
Przeniesiesz się w świat historii, odwiedzisz 
Wilczy Szaniec i zobaczysz kwaterę 
główną Adolfa Hitlera oraz zwiedzisz 
Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce.

85
zł/osoba

25

Cena zawiera realizację wycieczki z przewodnikiem oraz obiad.
Cena nie uwzględnia transportu.

Przedłuż swoją zieloną szkołę!

Wybierz jedną z wycieczek, dzięki której poznasz Mazury i odkryjesz 
najciekawsze miejsca krainy tysiąca jezior. Nasze wycieczki pozwolą Ci 
zrelaksować się, poznać wiele gatunków zwierząt, aktywnie spędzić czas, 
a także poszerzyć wiedzę historyczną.



Piękna Góra 7

11-500 Giżycko

tel.: +48 531 61 62 52

e-mail: rezerwacje@gwarek-mazury.pl

www.gwarek-mazury.pl

CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU


