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Z radością oddajemy w Wasze ręce najnowszy 
katalog Biura Podróży Szarpie Travel. Najlepszy 
w 25-letniej historii naszej firmy! Przynosi
tak wiele zmian, że nie wiemy od której zacząć…
W pierwszej kolejności dostrzeżecie na pewno, 
że skoncentrowaliśmy się całkowicie na naszym 
wyjątkowym ośrodku Kulka na Mazurach.
Tu i tylko tu zapraszamy na kolonie i obozy,
a poza wakacjami oczywiście także na Zielone 
Szkoły i rodzinne weekendy. W minionych dwóch 
latach musieliśmy tak robić, obecnie w tej decyzji 
upewnia nas idealna, niczym nie zakłócona 
realizacja kolonii w Kulce w tym czasie.

Ostatnie dwa lata wykorzystaliśmy na strategicz-
ne inwestycje w naszym ośrodku, dosłownie nie 
z tej ziemi! Najciekawsze z nich to Strefa UFO
z ogromnych rozmiarów spodkiem kosmicznym, 
tajną salą odpraw i naukowym Laboratorium 
oraz najnowocześniejsze sferyczne kino
3D z niesamowitymi filmami wyświetlanymi
od samego dołu do samej góry gigantycznej 
kopuły. Ponadto ogromna półkolista hala 
koncertowa, laserowy paintball, wirtualne 
dywany oraz mnóstwo nowego sprzętu progra-
mowego. Naszym kosmicznie wyglądającym

i wyposażonym ufobusem będzie można ruszyć 
na wycieczkę śladami kosmitów na Mazurach. 
Zakończyliśmy również modernizację ostatniego 
budynku mieszkalnego, wszystkie mają obecnie 
świetne wyposażenie i fantastyczny wygląd.

Przed Wami 20 programów najlepszych pod 
słońcem kolonii i obozów, aż siedem z nich
to nowości! Są propozycje dla wszystkich grup 
wiekowych – od 7 do 17 lat. Są kolonie przygo-
dowe, są obozy aktywne oraz specjalne progra-
my z cyklu Kosmiczne Mazury. W każdym jest 
teraz wszystko to, czego potrzebujecie do 
świetnej i bezpiecznej zabawy – dużo atrakcji 
aktywnych, dużo zabawy i rozrywki, integracja 
i relaks.

W minionym roku Biuro Podróży Szarpie Travel 
skończyło 25 lat. Ostatnie miesiące nie sprzyjały 
hucznym obchodom, poświęciliśmy je na wytę- 
żoną pracę nad udoskonaleniem naszej oferty, 
ośrodka Kulka, całej firmy. Jeszcze nigdy nie 
byliśmy tak świetnie przygotowani do zbliżają-
cych się kolonii! Zapraszamy!

KULKA 
NIE Z TEJ ZIEMI

Zespół Szarpie Travel



89 527 47 67
szarpie.pl

ul. Mickiewicza 17/2
10-508 Olsztyn

poczta@szarpie.pl
szarpie.pl
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KULKA 
ATRAKCJE 
2022

Odkryj nowości Kulki:

hala koncertowa

mnóstwo
dodatkowych atrakcji

Strefa UFO

sferyczne 
kino gwiezdne 3D



Czy UFO rzeczywiście istnieje? Czy kosmici 
faktycznie lądowali na Mazurach? By poznać 
odpowiedzi na te pytania, należy dostać się 
do Strefy UFO na terenie ośrodka Kulka. Stojący 
tam ogromnych rozmiarów latający spodek 
rozwiewa wszelkie wątpliwości, ale dostęp 
do Strefy UFO mają tylko osoby uprawnione. 
Po przekroczeniu pilnie strzeżonej bramy, 
poznają wszystkie ustalone fakty dotyczące 
pobytu kosmitów na Ziemi, obejrzą wnętrze 
pojazdu kosmicznego i sprawdzą działanie jego 
elementów, a w tajnym Laboratorium przetestują 
znalezione w spodku urządzenia kosmitów 
oraz zobaczą na własne oczy, co kryje jego 
najbardziej tajna sala. Kosmiczna zabawa 
na najwyższym poziomie!

STREFA
UFO

To najnowocześniejsze kino sferyczne 3D! 
Zapewniające niesamowite doznania połącze-
nie kina i planetarium, w którym trójwymiarowe 
projekcje odbywają się na specjalnej kopule 
ogromnych rozmiarów, sprawiając, że widzowie 
zanurzają się w obrazie wyświetlanego dookoła 
filmu od samego dołu do samej góry. W kinie 
prezentowane są specjalnie przygotowane
w najwyższej rozdzielczości filmy, gwiezdne 
projekcje, pokazy. Półleżące wygodne miejsca 
zapewniają widzom komfort i relaks. Włóż 
specjalne okulary i przygotuj się na trzy wymiary 
oglądania!

KINO
GWIEZDNE
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PARK
LINOWY

Nowoczesny park linowy z dwiema 
trasami o różnej trudności, czterna-
stoma przeszkodami i zapewniają-
cym pełne bezpieczeństwo systemem 
asekuracji ciągłej. Uczestnik wyposa-
żony w uprząż alpinistyczną oraz kask 
ochronny bezpiecznie porusza się 
po parku bez przepinania się między 
kolejnymi przeszkodami.

HIT

HIT

Supernowoczesna, wolnostojąca ścianka 
wspinaczkowa o wysokości ponad 
ośmiu i pół metra. Ma cztery niezależne 
tory do wspinaczki z systemem
Be Safe oraz certyfikaty bezpieczeń-
stwa. Każdy z torów wyposażony jest 
w system automatycznej asekuracji 
zabezpieczający osoby wspinające się.

ŚCIANKA
WSPINACZKOWA

HIT

HITCOOL
CLUB

KOSMICZNY
ŻYROSKOP

Nowoczesna sala dyskotekowa z częścią 
klubową. W kolorowej dyskotece 
świetny klimat i 100 procent dobrej 
zabawy – DJ, zawsze najlepsza 
muzyka, roztańczone oświetlenie, 
profesjonalne nagłośnienie. W części 
klubowej chill out – czerwone okrągłe 
kanapy, monitory, Cool Bar.

Symulator wrażeń panujących podczas 
lotów kosmicznych. Uczestnik siedzący 
w fotelu lotniczym zostaje zapięty 
w pasy bezpieczeństwa i obraca się 
w metalowych obręczach w trzech 
płaszczyznach, co gwarantuje zarówno 
odlotowe wrażenia, jak i pełne bez- 
pieczeństwo zajęć.

Świetnie wyposażona hala koncertowa 
najnowszej generacji. Kosmicznych 
rozmiarów namiot godny księżycowej 
bazy, czyli Poziom X, gdzie odbywają 
się największe w znanej części 
galaktyki imprezy muzyczne – 
dyskoteki, koncerty, występy i inne 
atrakcyjne wydarzenia.

HALA
KONCERTOWA

LASEROWY
PAINTBALL

Świetlna broń i detektory trafień 
zapewniają emocjonujące potyczki, 
w których liczą się zarówno celne oko, 
jak i spryt. Bezpieczne laserowe bitwy 
odbywają się na kilkuset metrach 
zadaszonej powierzchni, z fortecami 
ustawianymi strategicznie przez prze- 
ciwne drużyny.
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SMOCZE
ŁODZIE

ROWERY
WODNE

Efektownie zdobione łodzie, na których 
pokładzie uczestnicy wcielają się 
w starożytnych wioślarzy, sternika lub 
bębniarza. Zajęcia wodne łączące 
w sobie dobrą zabawę i konieczność 
współpracy całej grupy, idealne 
na dalekie wyprawy po jeziorze oraz 
na wyścigi, w których zwycięstwo 
daje prestiż!

Specjalny czteroosobowy sprzęt 
wodny, świetny do organizacji wspól- 
nych wycieczek po jeziorze dla całej 
grupy. W trakcie zajęć uczestnicy 
podziwiają malownicze jezioro Łęsk, 
podpływając pod rezerwat przyrody 
Kulka znajdujący się na drugim 
brzegu akwenu. Bezpieczny relaks 
na wodzie!

Elektryczne pojazdy dwukołowe, które 
same utrzymują się w stanie 
równowagi. Uczestnik przejeżdża
po specjalnej, oznaczonej trasie. 
Przed przystąpieniem do jazdy każdy 
otrzymuje od prowadzącego dokład-
ną instrukcję użytkowania pojazdu, 
a w czasie jazdy ma na głowie kask 
ochronny.

SEGWAYE

RANGER
OFF ROAD

POLE
PAINTBALLOWE

Legendarny pojazd terenowy do zadań 
specjalnych firmy Polaris lub jego 
równie kultowy odpowiednik firmy 
Yamaha. Napęd 4x4, grube opony 
i wytrzymałe zawieszenie idealne 
na trudny teren. Uczestnik zapięty jest 
w pasy bezpieczeństwa i ma na głowie 
kask ochronny. Pojazd prowadzony 
przez instruktora.

Specjalny teren z fortyfikacjami polo- 
wymi, na którym uczestnicy rozgrywają 
fabularne potyczki zespołowe przy 
użyciu markerów paintballowych. 
Każdy uczestnik gry wyposażony jest 
w strój ochronny, maskę oraz marker, 
czyli specjalistyczny pistolet na kulki 
z farbą na bazie żelatyny.

Specjalnie przygotowany tor z kole- 
inami, podjazdami, zakrętami. U nas 
przejedziesz się tylko quadem 
renomowanych firm: japońskiej Ya- 
mahy lub amerykańskiego Polarisa. 
Podczas pełnych emocji zajęć, 
uczestnik wyposażony w kask ochronny 
prowadzi pojazd pod opieką instruktora.

QUADY HIT

HIT



KAJAKI ARCHERY
CHALLENGE

Ultralekkie, zwrotne, jednoosobowe 
bezburtowe kajaki sit on top oraz 
klasyczne dwuosobowe kajaki tury- 
styczne. Idealny sprzęt na aktywne 
formy wypoczynku na wodzie – 
wyprawy odkrywające najdalsze 
zakątki pięknego jeziora Łęsk, 
emocjonujące zawody oraz rekreacyj-
ne wycieczki.

Nowatorskie spojrzenie na łucznic-
two! Dzięki specjalnym łukom, 
całkowicie bezpiecznym strzałom 
zakończonym miękkimi gąbkami oraz 
sprzętowi ochronnemu i ustawianym 
taktycznie przed pojedynkiem umoc- 
nieniom, można przeżyć pełną emocji 
łuczniczą grę zespołową. Nad 
przebiegiem gry czuwa instruktor.

Szczelnie zamykana i umieszczana 
na powierzchni wody w specjalnie 
przygotowanym i bezpiecznym base- 
nie nadmuchiwana przezroczysta 
kula. Uczestnik przebywa w jej wnętrzu 
i próbuje utrzymać równowagę, 
co jest dużym wyzwaniem. Wszystko 
pod okiem instruktora, który kontroluje 
czas przebywania w środku.

WATERBALL
HIT

HITEUROBUNGEE ZORBY

Uczestnik wyposażony w uprząż 
alpinistyczną, podwieszony na sprę- 
żystych gumach, oddaje skoki na tram- 
polinie na wysokość nawet 7 metrów, 
doznając przy opadaniu poczucia 
nieważkości. Urządzenie pozwala 
również na swobodne i bezpieczne 
wykonywanie przewrotów w przód 
i w tył oraz inne akrobacje.

Specjalne, nadmuchiwane i wykonane 
z materiałów odpornych na uszko- 
dzenia przezroczyste kule dostarcza-
jące mnóstwa emocji! Uczestnik 
przypięty wewnątrz kuli pasami 
bezpieczeństwa i chroniony przez 
warstwy przedzielone powietrzem, 
tocząc się w dół po terenowej rampie 
doznaje wrażeń zbliżonych do kos- 
micznego lotu.

Realna zabawa w wirtualnym 
świecie! Mecze, pojedynki, rozgrywki 
– wszystko to wygenerowane przez 
sterowane komputerowo urządzenia 
wyświetlające na podłodze obraz 
będący interaktywnym polem 
kontrolowanym przez czujniki ruchu. 
Komputerowe emocje i fizyczna 
aktywność na jednych zajęciach!

WIRTUALNE
DYWANY
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ZAJĘCIA
TERENOWE

ZIELONE
WARSZTATY

Mazurski las i nasz „poligon”, czyli 
sześciohektarowa specjalna strefa, 
to idealne miejsca na zajęcia terenowe, 
takie jak podchody, tor przeszkód, 
jazda off road lub survival. Podczas 
szkoły przetrwania uczestnicy zdo- 
bywają umiejętności potrzebne 
do przeżycia w trudnych warunkach.

W pełni przeszklone z czterech stron 
pawilony, w których uczestnicy biorą 
udział w zielonych warsztatach: 
realizują ekologiczne zajęcia z recy- 
klingu, mając za przezroczystą ścianą 
na wyciągnięcie ręki mazurską 
przyrodę. To również idealne miejsca 
na zajęcia plastyczne, edukacyjne, 
integracyjne, artystyczne itp.

Specjalne miejsce do bicia rekordów 
w liczbie ułożonych skrzynek. 
Zadaniem uczestnika jest utrzymanie 
równowagi na wysokości i wejście 
na jak największą liczbę samodzielnie 
ustawionych skrzynek. Uczestnik 
zabezpieczony jest liną asekuracyjną 
kontrolowaną przez instruktora oraz 
ma na głowie kask.

WIEŻA
ZE SKRZYNEK

WIATRÓWKI
I ŁUKI

SUMO
I GLADIATORZY

Strzelając do tarczy można ćwiczyć 
celność na kilka sposobów. Na spe- 
cjalnym miejscu programowym 
wyposażonym w stanowiska do 
strzelania z wiatrówek oraz stanowi-
ska łucznicze wcielisz się w strzelca 
wyborowego lub łucznika. Strzelający 
z wiatrówek wyposażeni są w okulary 
ochronne.

Zabawne pojedynki, w których liczą 
się spryt i poczucie równowagi. 
Uczestnicy sumo wkładają stroje 
imitujące japońskich zawodników, 
a gladiatorzy wyposażeni są w miękkie 
lance. Wygrywa ten, kto przewróci 
przeciwnika (sumo) lub strąci go 
z podestu (gladiatorzy). Zajęcia 
realizowane na bezpiecznej macie 
w kaskach.

Paintball to nie tylko zespołowe 
potyczki na polu. Na specjalnie 
przygotowanym paintballowym sta- 
nowisku strzeleckim, dysponując 
repliką profesjonalnej broni, można 
ćwiczyć celność oddając strzały do 
tarcz ustawionych w różnych odległo-
ściach lub odbywać pojedynki 
strzeleckie.

STRZELNICA
PAINTBALLOWA

HIT
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PROGRAM JAKOŚCI

KOLONIE
W KULCE
2022

99,31%
uczestników oceniło 
kolonie i obozy w Kulce 
dobrze lub bardzo dobrze

opinii zebranych w latach
2011-2021

27 571

77,92%
21 483
opinie

21,40%
5 899
opinii

BARDZO 
DOBRZE DOBRZE

0,59%
162
opinie

0,1%
27

opinii

ŹLE
BARDZO 

ŻLE



Wybierz program z bogatej oferty kolonii i obozów 
aktywnych, przygodowych lub nowość 2022, czyli obozy 
z cyklu Kosmiczne Mazury



5 KROKÓW

Zaplanuj swoje 
bezpieczne wakacje01.

Płacąc za kolonie i obozy młodzieżowe realizowane w OW Kulka, 
możesz wykorzystać bon turystyczny. Zależnie od wybranego 
programu, bon pokryje około 20-30 proc. ceny kolonii.

do udanych
wakacji

Ubezpieczenie 
Kosztów
Rezygnacji
Rodzicu, gdyby z ważnych udoku- 
mentowanych przyczyn Twoje 
dziecko nie mogło wziąć udziału
w wykupionej już imprezie turys- 
tycznej, możesz zminimalizować 
koszty rezygnacji, wykupując 
uprzednio Ubezpieczenie Kosztów 
Rezygnacji z Imprezy Turystycznej. 
Ubezpieczenie to obejmuje m.in. 
sytuacje takie, jak: nagła choroba 
lub wypadek uczestnika i osoby 
bliskiej, przestępstwo popełnione 
przez osoby trzecie na szkodę ucze- 
stnika lub osoby bliskiej, utrata 
dokumentów niezbędnych w pod- 

Wykupując Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji dodatkowo 
otrzymujesz od organizatora nieodpłatnie Gwarancję 
Niezmienności Ceny.

59 ZŁ

Liczba dni 
przed 
rozpoczęciem 
imprezy

W przypadku odstąpienia 
od umowy potrącana 
jest na rzecz organizatora 
opłata (% ceny imprezy)

Zgodnie 
z Ogólnymi
Warunkami
Uczestnictwa

Z Ubezpieczeniem 
Kosztów
Rezygnacji

0%

0%

7%

10%

7%

20%

40%

90%

61

60-31

30-7

6

róży itp. Ubezpieczycielem jest: 
Signal Iduna Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. zgodnie z OWU 
Koszty Imprezy Turystycznej Bez- 
pieczne Rezerwacje zatwierdzonymi 
uchwałą nr 48/Z/2018 z 30.08.2018 r. 
z późniejszymi zmianami. Organi-
zator deklaruje, że ewentualne 
koszty związane z rezygnacją 
z imprezy turystycznej w przypadku 
wykupienia ubezpieczenia od rezy- 
gnacji z imprezy turystycznej 
wyniosą od 0% do maksymalnie 
10% ceny imprezy w zależności 
od terminu rezygnacji:

Gwarancja 
Elastycznej 
Zmiany
Chcesz zarezerwować kolonie 
(zwłaszcza te, na których miejsca 
kończą się najszybciej) i spokoj-
nie czekać na wakacje, ale 
w niepewnych czasach nie masz 
pewności, czy wszystkie okolicz-

Gwarancja 
Niezmienności 
Ceny
Wykupując Ubezpieczenie Kosztów 
Rezygnacji otrzymujesz od orga- 
nizatora nieodpłatnie Gwarancję 
Niezmienności Ceny. Zabezpie-
czasz się przed niespodziewanym 
wzrostem ceny w przypadku: wzros- 
tu kosztów transportu, wzrostu 
opłat urzędowych i podatków, 

Wszystkie imprezy z tego 
katalogu są objęte Turystycznym 
Funduszem Gwarancyjnym i Po- 
mocowym. Zapewnia to ustawa 
z 24 listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usłu- 
gach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. 

Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny i Pomocowy

Szczegóły Gwarancji 
Elastycznej Zmiany 

na stronie www.szarpie.pl

Szczegółowy regulamin 
dostępny na stronie 

www.szarpie.pl

poz. 2361, z późniejszymi 
zmianami), zgodnie z którą 
każdy klient legalnie działające-
go biura podróży jest objęty 
ochroną Turystycznego Fun- 
duszu Gwarancyjnego i Pomo- 
cowego.

wzrostu kursu walut. Ubezpiecze-
nie Kosztów Rezygnacji z Imprezy 
Turystycznej można wykupić 
najpóźniej do 5 dni od daty 
zawarcia umowy (lub najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy, jeśli 
zawierana jest na mniej niż 30 dni 
przed datą rozpoczęcia imprezy).

ności będą Ci sprzyjały? Do 30 
dni przed rozpoczęciem imprezy 
zapewniamy Ci całkowicie bez- 
płatnie możliwość zmiany terminu 
(nawet na kolejny sezon) lub 
wyboru innego programu.

B    N TURYSTYCZNY



Baw się
dobrze!

05.

zakwaterowanie

wyżywienie

kadra i bezpieczeństwo

opieka medyczna

Poznaj
Kulkę

02.

03.

Wybierz program
kolonii lub obozu

z 20 propozycji

Dobierz 
zajęcia
fakultatywne

04.

ZWRÓĆ
UWAGĘ NA:

zakwaterowanie (budynki mieszkalne lub namioty harcerskie)

dostępne terminy turnusów

wiek uczestników

miasta, z których organizujemy dojazd str. 17

W wybranym programie kolonii lub obozu zawarte są zajęcia główne. 

Możesz go rozszerzyć o zajęcia fakultatywne.

Zajęcia fakultatywne realizowane są na poziomie rozszerzonym.

Pozostaje nam tylko życzyć
dobrej i bezpiecznej zabawy!

MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ!

Chcemy, by jak co roku 
nasze kolonie i obozy były 
nie tylko ciekawe, ale także 
jak zawsze w pełni bezpiecz-
ne. Zapraszając Was na 
kolonie do naszego ośrodka 
Kulka, w którym także 
podczas dwóch poprzednich 
wakacji zrealizowaliśmy z po- 
wodzeniem i bez żadnych 
problemów wszystkie turnusy, 
mamy przekonanie, że takie 
będą. Trudno obecnie o bar- 
dziej bezpieczne miejsce 
na wypoczynek niż położona 
w środku mazurskiego lasu 
i z dala od ludzkich siedzib 
Kulka. Nasz ośrodek dedy- 
kowany jest dla dzieci 
i młodzieży, obowiązują w nim 
zawsze aktualne wytyczne 
sanitarne dotyczące kolonii 
i obozów.

BEZPIECZNA 
KULKA

5 KROKÓW DO UDANYCH WAKACJI Z KULKĄ

str. 16

str. 17



POZNAJ KULKĘ

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY NA MAZURACH

Kulka to wymarzone miejsce dla 
tych, którzy chcą się świetnie bawić 
i wypoczywać w otoczeniu natury, 
z dala od zgiełku miasta i siedzib 
ludzkich. Kulka zapewania komplek-
sową organizację wypoczynku, bez- 
pieczne warunki, profesjonalnie 
przygotowaną kadrę oraz niesamo-
wite atrakcje, stworzone specjalnie 
dla dzieci i młodzieży.

KULKA TO:

ZAKWATEROWANIE KADRA
I BEZPIECZEŃSTWO

WYŻYWIENIE

budynki 
mieszkalne

miejsc w pokojach 
z łazienkami

miejsc w namiotach 
harcerskich

miejsc w przestronnej 
stołówce

hala
koncertowa

supernowoczesne 
kino sferyczne 3D

pawilony z parkietem, 
każdy o powierzchni 160 m²

plaża z pomostem 
nad jeziorem Łęsk 

miejsca 
ogniskowe

boiska do piłki nożnej, 
koszykówki i siatkówki

W 2022 roku został zakończony 
ostatni etap modernizacji ośrodka, 
w tym wszystkich budynków i pokoi, 
które otrzymały nowe wyposażenie.

mnóstwo atrakcji

BUDYNKI MIESZKALNE – pokoje 
6-osobowe z łazienkami. Pokoje 
wyposażone w tapczany lub tapcza-
ny i piętrowe łóżko, półki, szafy, stół 
i krzesła. Wszystkie budynki i pokoje 
przygotowane oraz wyposażone 
w czasie modernizacji zakończonej 
w 2022 roku.

Doświadczony zespół Kulki zapew-
nia bezpieczny wypoczynek. Nasza 
kadra przechodzi szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa oraz metodyki pracy 
z dziećmi i młodzieżą. Jesteśmy 
doświadczonym organizatorem ko- 
lonii, mamy m.in. Warmińsko-Ma-
zurską Nagrodę Jakości, certyfikat 
jakości QI, znak KidZone, certyfikat 
Produkt Warmii i Mazur. W 2016 roku 
zdobyliśmy godło Teraz Polska.

ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Kolonie realizujemy zgodnie z aktu- 
alnymi wytycznymi dla organizato-
rów wypoczynku dzieci i młodzieży, 
co sprawdziło się też podczas dwóch 
poprzednich wakacji, które w naszym 
ośrodku przebiegły bez żadnych 
zakłóceń. Również w tym sezonie 
zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia 
i transport uwzględnią najnowsze 
wytyczne dla organizatorów.

PRZYRODA

CAMP NAMIOTOWY – namioty 
harcerskie 10-osobowe (po 6–7 
osób w namiocie) wyposażone 
w drewnianą podłogę, łóżka 
polowe, materace, koce, półki na 
rzeczy osobiste. Murowany pawilon 
sanitarny: WC, umywalki, prysznice.

Prośby o wspólne zakwaterowanie 
uczestników należy zgłaszać podczas 
rezerwacji. Nie możemy zagwaran-
tować spełnienia próśb zgłoszonych 
później niż 2 tygodnie przed wyjazdem.

Duża i przestronna stołówka, 
w której spróbujesz pysznych, do- 
mowych posiłków przyrządzonych 
w nowocześnie wyposażonej kuchni. 
Zapewniamy cztery posiłki dziennie 
– śniadanie, drugie śniadanie lub 
podwieczorek, obiad oraz kolację. 
Pierwszy posiłek – obiad (lub kolacja 
w przypadku późnego przyjazdu), 
ostatni – śniadanie w dniu wyjazdu.

O zdrowie uczestników kolonii 
i obozów całodobowo dba pielę- 
gniarka. Lekarz przyjmuje w trakcie 
dyżurów w ośrodku. Ratownicy wodni 
stoją na straży bezpieczeństwa 
wszystkich zajęć odbywających się 
nad wodą, biorą również udział 
w organizacji i realizacji wodnych 
atrakcji.

OPIEKA MEDYCZNA 
I RATOWNIKA WODNEGO

ZAPEWNIAMY

wyżywienie 

opiekę pedagogiczną 
oraz medyczną 
(całodobowa 
opieka pielęgniarki 
i dyżury lekarza)

opiekę ratowników wodnych 
i ubezpieczenie NNW

realizację zajęć transport pod opieką 
konwojenta (pociągiem, 
autokarem lub busem) 
za dopłatą zgodnie 
z informacją na str. 17

zakwaterowanie 
(10 noclegów)

3

495

70

345

przeszklone
pawilony zajęciowe2

2

2

Strefa UFO

Cool Club z nowoczesną 
salą dyskotekową i klubową

str. 7 - 11

Ośrodek Kulka jest położony na 
granicy rezerwatu przyrody Kulka. 
Od strony północnej graniczy 
z malowniczym jeziorem Łęsk 
o I klasie czystości wód. Najbliższe 
miejscowości oddalone są o hek- 
tary zielonych lasów. Malownicze 
położenie sprawia, że pobyt 
w Kulce to niezapomniane przeżycie.

16



Realizacja połączeń antenowych zależna 
od aktualnych wytycznych sanitarnych. 
W przypadku braku ważnej legitymacji 
szkolnej zastrzegamy możliwość pobrania 
dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł.

POZNAJ KULKĘ

CODZIENNE  RELACJE
Z KULKI

PAKIET AKTYWNY PAKIET MEGA PAINTBALL

Tylko w ramach tego pakietu: • stoczysz serię 
pojedynków laserowego paintballu z dodatko-
wym wyposażeniem, m.in. bomby i miny, 
ładowarki amunicji i apteczki, mega karabin 
• weźmiesz udział w pasjonujących wyścigach 
smoczych łodzi. Ponadto wyruszysz na 
ekstremalną wyprawę na „poligon”, gdzie na 
6 ha specjalnie przygotowanego terenu czekają 
na Ciebie: • terenowa przeprawa quadami – 
jazda po torze przygotowanym dla wymagają-
cych motomaniaków • poligon ranger – 
bezpiecznie pokonasz pojazdem terenowym 
z napędem 4x4 (amerykański ranger polaris lub 
japońska yamaha) najtrudniejsze leśne przeszkody 
i wzniesienia • przejażdżka terenową wersją 
segwaya po specjalnie przygotowanym torze 
• zorbing – przemieszczanie się wewnątrz 
wielkiej dmuchanej kuli po kilkudziesięciometrowej 
rampie. Wszystkie zajęcia prowadzone 
są pod czujnym okiem instruktora zgodnie 
ze standardami bezpieczeństwa!

Rozegrasz ekstremalne gry paintballowe 
z użyciem broni barwiącej firmy Tippmann. 
Do wyboru m.in. Uwolnić VIP-a, Terminator, 
Zasadzka, Counter Strike, Medal of Honor, Black 
Jack, Czas Apokalipsy, Napad na Bank. Bonus! 
Dodatkowo odbędziesz specjalny paintballowy 
trening snajperski (strzelanie klasyczne, strzelanie 
w ciemno, pojedynek snajperski). W tym pakiecie 
otrzymasz aż 500 kulek!

6 niesamowitych atrakcji! 500 kulek!

Sprawdź, jak się bawi Twoje dziecko. 
Codzienny Cool News, czyli relacje 
i opisy, super filmik oraz pakiet zdjęć 
z każdego dnia obozu na stronie:

 www.facebook.com/Kulka.Mazury
#Kulkanamazurach
youtube.com/szarpietravel
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Zostań kolekcjonerem super koszulek 
wakacyjnych! Jedyna w swoim 
rodzaju koszulka, zaprojektowana 
przez studio CIRUTdesign specjalnie 
dla Kulki, może być Twoja. Zamów 
przy rezerwacji!

SUPER 
KOSZULKA 
KULKA 2022 

39 ZŁ

kulka.mazury.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY NA MAZURACH

DOJAZDY

1. Dojazd własny

2. Przejazdy bezpośrednie

0 zł

89 zł

dedykowany autokar lub bus, 
opieka konwojenta

3. Połączenia antenowe*

autobus, bus lub pociąg, opieka konwojenta

Olsztyn

189 złWarszawa

Białystok, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Toruń 179 zł

Gdynia, Koszalin, Poznań 189 zł

Katowice, Szczecin, Kraków, Wrocław 199 zł

*

Elementem programu mogą być dobrowolne 
zdjęcia i filmy uczestników, które publikujemy 
na naszych stronach internetowych i dobrowolny 
udział w konkursie „Wyraź swoje zdanie”.

kulka.mazury.pl/relacje

Każdy program kolonii i obozów 
w Kulce to ZAJĘCIA GŁÓWNE, 
na które składają się atrakcje aktywne, 
kosmiczne, wodne, paintballowe, inte- 
gracyjne, edukacyjne, artystyczne, 
taneczne oraz gry terenowe. Wszyst-
kie zajęcia realizowane są przez 
przeszkolonych instruktorów i ratowni-
ków wodnych a także przez wycho-
wawców. Wybrane programy realizu-
jemy w standardzie PREMIUM.
 
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE natomiast 
to możliwość odpłatnego rozszerzenia 
programu o dodatkowe zajęcia. Skie- 
rowane są do tych uczestników, którzy 
chcą jeszcze aktywniej spędzić czas 
i przeżyć więcej wrażeń. Zajęcia fakul- 
tatywne realizowane są na poziomie 
rozszerzonym w stosunku do zajęć 
głównych. Chcesz jeszcze atrakcyjniej 
spędzić czas na kolonii? Skorzystaj 
z zajęć fakultatywnych!

PROGRAM

159 ZŁ 159 ZŁ

kulka.mazury.pl



KOSMICZNA 
MISJA Zostań astronautą i wypełnij 

niesamowite zadania w bazie księżycowej.

11–15 lat

UFO
Na tym najbardziej wypełnionym atrakcjami 
obozie w Kulce czekają Cię wszystkie wyjątkowe 
kosmiczne emocje: • Strefa UFO – przekroczysz 
bramę tajnej bazy, wejdziesz do kokpitu 
spodka, zobaczysz film o historii Kosmicznych 
Mazur, a w Laboratorium przetestujesz urządze-
nia kosmitów i osiągniesz najwyższy stopień 
wtajemniczenia (po wizycie w strefie czekają Cię 
warsztaty wrażliwości estetycznej, na których 
sprawdzisz swoją wyobraźnię) • kino sferyczne 
3D, czyli centrum audiowizualnych prezentacji 
kosmosu, gdzie zanurzysz się w trójwymiarowej 
projekcji na specjalnej kopule ogromnych 
rozmiarów • wycieczka śladami UFO na Mazu- 
rach – w autokarze z kosmicznym wyglądem 
i wyposażeniem odkryjesz miejsca związane 
z kosmitami (na trasie ufobusa m.in. Mikołajki, 
skąd blisko do rezerwatu przyrody Jezioro 
Łuknajno, Tałt i innych punktów z mapy odwie- 
dzin UFO), a na koniec dnia pełnego wrażeń 
czekają Cię kosmiczne warsztaty kulinarne.

STREFA NAWIGACJI
Jak nie zabłądzić w lesie, jak trafić 
do najdalszych planet i jak niezawodnie wrócić 
do domu? • pojazdem terenowym ranger 
z napędem 4x4 (amerykański ranger polaris lub 
japońska yamaha) pokonasz najtrudniejsze 

przeszkody • quadem yamaha lub polaris 
przejedziesz po trudnym terenie • segway – 
pokonasz tor utrzymując równowagę 
na pojeździe elektrycznym • wyprawa rowerami 
wodnymi wzdłuż rezerwatu przyrody Kulka. 
Ponadto rozszerzony kurs przetrwania i gry 
terenowe: • Tajna Misja z GPS-em • nocna gra 
Tropami Wodza.

STREFA NIEWAŻKOŚCI
Kosmiczne przyspieszenie programowe zapewni 
Ci poczucie stanu nieważkości! • przejdziesz 
szkolenie na kosmicznym żyroskopie, czyli 
symulatorze wrażeń panujących podczas 
gwiezdnego lotu • nowoczesny park linowy 
• wejdziesz na ściankę wspinaczkową (8,6 m) 
z czterema drogami o różnych poziomach 
trudności • eurobungee – szalone akrobacje 
z asekuracją na trampolinach • waterball – 
spróbujesz utrzymać równowagę w kuli 
na wodzie • będziesz wspinać się na wieżę 
ze skrzynek.

STREFA KONDYCJI
Przed wyruszeniem do gwiazd zadbaj o kondycję 
nie z tej ziemi… • paintballowy trening snajperski 
(stanowisko strzeleckie, cztery tarcze) 
• paintball – gra taktyczna z użyciem broni 
barwiącej (150 kulek) • laserowy paintball – 

potyczki ze świetlną bronią i detektorami trafień 
• starożytny rejs smoczą łodzią • wyprawa 
kajakami po jeziorze • trening celności z użyciem 
wiatrówki oraz łuku  •  pełne emocji starcie 
łuczników • w przebraniu wojownika sumo 
stoczysz pojedynek na specjalnej arenie 
• gladiatorzy – spróbujesz strącić przeciwnika 
z podestu za pomocą miękkiej lancy.

STREFA KREATYWNOŚCI
Przygotuj swój umysł na wszystkie niespodzianki 
czekające Cię w kosmosie. • wirtualny dywan 
• na drukarce tekstylnej stworzysz przesłanie do 
obcej cywilizacji • kultury wszechświata • przy- 
gotujesz unikalny przypinany znaczek • wyko- 
nasz flagę Waszej misji • warsztaty eko recyklingu.

DODATKOWO
• dyskoteka z DJ-em i super muzyką w Cool 
Clubie • odlotowa impreza na kosmicznym 
Poziomie X • podczas Talent Show zaprezentu-
jesz swoje umiejętności lub będziesz podziwiać 
występy innych uczestników • plażowanie 
i kąpiele • ognisko z pieczeniem kiełbasek • gry 
i zabawy, konkursy oraz wiele innych atrakcji 
(np. korfball i passball).

KOSMICZNE MAZURY

pokoje 6-osobowe z łazienkami

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

2297 zł

2297 zł

2297 zł

2297 zł

2297 zł

2297 zł
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Na kolonii byli super instruktorzy, mieli 
super poczucie humoru. Atrakcje na kolonii 
były ciekawe i dobrze zrealizowane. Moimi 
ulubionymi zajęciami były quady. Jedzenie 
było bardzo dobre. Na stołówce panowała 
super atmosfera.

Piotr, 14 lat: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

termin: cena:

159 zł
159 zł
39 zł

59 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

OPCJE DODATKOWE

str. 16

str. 17

str. 17

str. 17
str. 17
str. 17
str. 14

Wyżywienie, zakwaterowanie
Transport, miejsce wyjazdu
Relacje z kolonii, zdjęcia i filmy uczestników oraz konkurs „Wyraź swoje zdanie”

Pakiet Aktywny
Pakiet Mega Paintball
Super koszulka Kulka 2022 
Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Gwarancją Niezmienności Ceny



ZABAWA
NIE Z TEJ ZIEMI Niesamowita podróż dziewczyn i chłopaków

po orbicie dobrej zabawy.

11–15 lat 

UFO
Obóz z wyjątkowymi kosmicznymi atrakcjami:
• Strefa UFO – przekroczysz bramę tajnej bazy, 
wejdziesz do kokpitu spodka, zobaczysz film 
o prawdziwej historii Kosmicznych Mazur, 
a w Laboratorium przetestujesz urządzenia 
kosmitów i zobaczysz, co kryje jego najbardziej 
strzeżona sala (z wizytą w strefie wiążą się 
warsztaty wrażliwości estetycznej, podczas 
których sprawdzisz, na ile pobudziła się Twoja 
wyobraźnia) • kino sferyczne 3D, czyli centrum 
audiowizualnych prezentacji kosmosu, gdzie 
zanurzysz się w trójwymiarowej projekcji 
na specjalnej kopule ogromnych rozmiarów.

ORBITA ROZRYWKI
• specjalne długie wieczory w gronie przyjaciół,
o których przebiegu będziecie decydować 
(Wieczór Rozrywkowy oraz Wieczór Gwiazd) 
• podwójna liczba imprez muzycznych: 
dyskoteki z DJ-em i super muzyką w Cool 
Clubie oraz odlotowe imprezy na kosmicznym 
Poziomie X (gigantyczny namiot koncertowy 
najnowszej generacji) • dance! dance! dance! 
• karaoke – przekonasz się, że śpiewać każdy 
może.

ORBITA PRZYGODY
• laserowy paintball – wyposażeni w świetlną 
broń i detektory trafień rozegracie emocjonujące 
potyczki • przejdziesz nowoczesny park linowy 
• wejdziesz na ściankę wspinaczkową (8,6 m) 
z czterema drogami o różnych poziomach 
trudności • będziesz wspinać się na wieżę 
ze skrzynek, którą samodzielnie zbudujesz 
• quadem renomowanej firmy (japońską 
yamahą lub amerykańskim polarisem) 
przejedziesz po specjalnym torze • segway – 
pokonasz tor utrzymując równowagę 
na dwuśladowym pojeździe elektrycznym 
• przejdziesz szkolenie na kosmicznym żyrosko-
pie, czyli symulatorze wrażeń panujących 
podczas lotów na orbitę • eurobungee – 
szalone akrobacje z asekuracją na trampoli-
nach • odbędziesz paintballowy trening 
snajperski na stanowisku strzeleckim. Ponadto: 
• gladiatorzy – starając się utrzymać równowa-
gę, będziesz próbować strącić przeciwnika 
z podestu za pomocą miękkiej lancy • będziesz 
trenować celność i precyzję podczas zajęć 
łuczniczych oraz z wiatrówką • Ale Cyrk! – 
spróbujesz swoich sił w szkółce cyrkowej (m.in. 
szczudła, dziwny rower) • poznasz podstawy 

survivalu i jego rodzaje, dowiesz się do czego 
służy puszka survivalowca i jak ją zrobić, 
nauczysz się budować prowizoryczne schronienie.

ORBITA RELAKSU
• popłyniecie kajakami po malowniczym 
jeziorze Łęsk • odbędziesz wyprawę rowerami 
wodnymi • weźmiesz udział w niesamowitych 
rozgrywkach na wirtualnym dywanie • podczas 
warsztatów teatralnych poznasz tajniki pracy 
aktora • wszystko gra – warsztaty nietypowych 
instrumentów • prawda czy wyzwanie – 
wykażesz się refleksem przy licytacji i odpowiesz 
na ciekawe pytania • poznasz kultury wszech-
świata. Ponadto: • blok plastyczny z zajęciami 
do wyboru (decoupage lub quilling) • podczas 
Talent Show zaprezentujesz swoje umiejętności 
lub będziesz podziwiać występy innych 
uczestników.

DODATKOWO
• plażowanie i kąpiele • ognisko z pieczeniem 
kiełbasek • gry i zabawy, konkursy i wiele innych 
atrakcji (np. gry terenowe z wykorzystaniem 
mapy i kompasu).

KOSMICZNE MAZURY

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

 

2197 zł

2197 zł

2197 zł

2197 zł

2197 zł

2197 zł

Podobały mi się nowe sposoby prowadzenia 
zajęć przez instruktorów. Na koloniach 
można poznać wiele rzeczy przydatnych 
w życiu. Miałem świetną grupę oraz 
fajnego wychowawcę. Instruktorzy byli mili
i zawsze można było na nich liczyć.

Michał, 12 lat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

termin: cena:

159 zł
159 zł
39 zł

59 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

OPCJE DODATKOWE

str. 16

str. 17

str. 17

str. 17
str. 17
str. 17
str. 14

Wyżywienie, zakwaterowanie
Transport, miejsce wyjazdu
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pokoje 6-osobowe z łazienkami



TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

2097 zł

2097 zł

2097 zł

2097 zł

2097 zł

2097 zł

20

1.

2.

3.

4.

5.

6.

termin: cena:

Odbierz vipowską plakietkę i skorzystaj 
z uprawnień, jakie daje: 
• wejdziesz do tajnej Strefy UFO (dostępnej 
tylko na kosmicznych obozach!) i osiągniesz 
pierwszy poziom tajności,
• w sferycznym kinie 3D czeka Cię odlotowy 
seans w vipowskim standardzie z popcornem,
• weźmiesz udział w imprezie dla VIP-ów 
w Cool Clubie,
• zrealizujesz dodatkowo trzy zajęcia, które 
spodobają się Wam najbardziej,
• oczywiście, jak zawsze na tym obozie, trzy 
napoje gratis!

MISJA „SOKOLE OKO”
• odbędziesz paintballowy trening snajperski 
(stanowisko strzeleckie, cztery tarcze, profesjo-
nalne repliki broni palnych) • sprawdzisz swoją 
celność i precyzję z użyciem łuku sportowego 
oraz wiatrówki • czekają Cię niesamowite 
pojedynki na wirtualnym dywanie.

MISJA „POLIGON”
• ranger – bezpiecznie pokonasz pojazdem 
terenowym z napędem 4x4 (amerykański 
polaris ranger lub japońska yamaha) najtrud-

niejsze leśne przeszkody i wzniesienia 
• quady – przejazd z dreszczykiem emocji po 
trudnym terenie • zorba – będziesz przemiesz-
czał się wewnątrz wielkiej dmuchanej kuli 
• segway – sprawdzisz się na elektrycznym 
pojeździe w warunkach terenowych.

MISJA „WYZWANIE”
• przejdziesz nowoczesny park linowy • po spe- 
cjalnym torze przejedziesz quadem renomowa-
nej firmy (japońska yamaha lub amerykański 
polaris) • skrzynki – będziesz wspinać się na 
wieżę, którą samodzielnie zbudujesz 
• przejdziesz szkolenie na kosmicznym żyrosko-
pie, czyli symulatorze wrażeń panujących 
podczas lotów na orbitę • Archery Challenge – 
staniesz do pełnej emocji i bezpiecznej bitwy 
łuczników. Twoimi wyzwaniami będą także 
pojedynki gladiatorów oraz mecze passballu
i korfballu.

MISJA „WODNY ŚWIAT”
• popłyniesz na wyprawę kajakami po jeziorze 
Łęsk • wyruszysz w starożytny rejs smoczą 
łodzią. Dodatkowo zagrasz w waterpolo, czyli 
piłkę w wodzie.

MISJA „PRZETRWANIE”
Rozszerzony kurs szkoły przetrwania: poznasz 
podstawy survivalu oraz jego rodzaje, dowiesz 
się, do czego służy puszka survivalowca i jak ją 
zrobić, nauczysz się budować prowizoryczne 
schronienie, poznasz podstawowe stosy 
ogniskowe oraz sposoby rozpalania ognia 
i pozyskiwania wody, nauczysz się przygotowy-
wać posiłek w terenie, kamuflować i maskować
z wykorzystaniem pałatki wojskowej.

MISJA „ZABAWA”
• dyskoteka z DJ-em i super muzyką w Cool 
Clubie • odlotowa impreza taneczna na 
kosmicznym Poziomie X • podczas Talent Show 
zaprezentujesz swoje umiejętności lub będziesz 
podziwiać występy innych uczestników 
• plażowanie i kąpiele • ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Ponadto: • gry i zabawy, konkursy 
oraz wiele innych atrakcji (np. oryginalne gry 
z całego świata oraz gry w rozmiarze XXL).

VIP
Moc atrakcji na elitarnym obozie, 
w tym ekskluzywne atrakcje!

11-15 lat

OBÓZ AKTYWNY

Byli świetni instruktorzy i wychowawcy. 
Fajnymi zajęciami były np. kajaki, dla mnie 
atrakcje wodne były najfajniejsze. Jedzenie 
było bardzo smaczne, panie kucharki 
robiły bardzo dobre surówki.

Michał, 13 lat:

159 zł
159 zł
39 zł

59 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

OPCJE DODATKOWE

str. 16

str. 17

str. 17

str. 17
str. 17
str. 17
str. 14
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pokoje 6-osobowe z łazienkami



ADRENALINA
Obóz z największą dawką najlepszych
zajęć dla spragnionych mocnych wrażeń.

• Zaprosimy Cię do kina sferycznego 3D, gdzie 
zanurzysz się w trójwymiarowej projekcji na spe- 
cjalnej kopule ogromnych rozmiarów. 
• Niektóre zajęcia na tym obozie zrealizujesz 
na specjalnym terenie, czyli poligonie.

POTYCZKI
• odbędziesz paintballowy trening snajperski 
(stanowisko strzeleckie, cztery tarcze, profesjo-
nalne repliki broni palnych) • paintball – 
rozegrasz fabularyzowaną grę taktyczną 
z użyciem broni barwiącej Tippmann (150 kulek) 
• będziesz trenować celność i precyzję podczas 
zajęć łuczniczych • Archery Challenge – 
staniesz do pełnego emocji i bezpiecznego 
starcia łuczników • sumo – w stroju japońskiego 
wojownika stoczysz pojedynek na specjalnej 
arenie • gladiatorzy – starając się utrzymać 
równowagę, będziesz próbować strącić przeciw-
nika  z podestu za pomocą gąbkowej lancy.

SZYBKA JAZDA
• quadem renomowanej firmy (japońską 
yamahą lub amerykańskim polarisem) 
przejedziesz po specjalnym torze • zorba – 
będziesz przemieszczał się wewnątrz wielkiej 
dmuchanej kuli • segway – sprawdzisz się na 
elektrycznym pojeździe w warunkach tereno-
wych. 

GRAWITACJA
• przejdziesz nowoczesny park linowy • skrzynki 
– będziesz wspinać się na wieżę, którą 
samodzielnie zbudujesz • przejdziesz trening 
na kosmicznym żyroskopie, czyli symulatorze 
wrażeń panujących podczas lotów na orbitę.

LAS
• survival – nauczysz się przygotowywać 
posiłek w terenie, kamuflować i maskować 
z wykorzystaniem pałatki wojskowej • poznasz 
podstawy taktyki i strategii – poruszanie się 
w wybranych formacjach i szykach (zajęcia 
z użyciem wiernej imitacji słynnej broni AK-47) 
• Ranny Lotnik – gra terenowa z elementami 
pierwszej pomocy • Błędny Azymut – gra 
terenowa, podczas której nauczysz się posługi-
wać kompasem • Tajna Misja – posługując się 
GPS-em uratujesz świat przed zagładą • gra 
terenowa Enigma – poznasz sposoby 
szyfrowania wiadomości • Bitwa Plemion – 
fabularyzowana gra terenowa • gra fabularyzo-
wana Nocny Desant.

WODA
• popłyniesz kajakami po jeziorze Łęsk 
• weźmiesz także udział w miniregatach 
nowoczesnych kajaków bezburtowych sit on top 
• przejdziesz warsztaty doskonalenia technik 

pływackich  • waterball – spróbujesz utrzymać 
równowagę w kuli dryfującej po wodzie.

ROZRYWKA
• prawda czy wyzwanie – wykażesz się 
refleksem przy licytacji pytań i odpowiesz 
na ciekawe pytania  • mega gry – zabawisz się 
przy popularnych grach w rozmiarach XXL 
(twister, scrabble, jenga lub bierki • z całą 
grupą zaprojektujesz i wykonasz flagę Waszego 
obozu • zaprojektujesz i wykonasz unikalny 
przypinany znaczek, który zabierzesz na pa- 
miątkę • karaoke – przekonasz się, że śpiewać 
każdy może • gra przygodowa Detektywi – 
przejdziesz treningowy tor kryminalistyczny 
i przeprowadzisz śledztwo.

DODATKOWO

• plażowanie i kąpiele • dyskoteka z DJ-em 
i super muzyką w Cool Clubie • odlotowa 
impreza taneczna na kosmicznym Poziomie X
• podczas Talent Show zaprezentujesz swoje 
umiejętności lub będziesz podziwiać występy 
innych uczestników • ognisko z pieczeniem 
kiełbasek • gry i zabawy, konkursy.
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OBÓZ AKTYWNY

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

2097 zł

2097 zł

2097 zł

2097 zł

2097 zł

2097 zł

Atrakcje są fajne i bezpieczne, super się 
na nich bawi. Instruktorzy mili i zabawni, 
na atrakcjach czuję się z nimi bezpieczny. 
Jedzenie smaczne i dobrze przygotowane.

Maksymilian, 12 lat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

termin: cena:

159 zł
159 zł
39 zł

59 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

OPCJE DODATKOWE

str. 16

str. 17

str. 17

str. 17
str. 17
str. 17
str. 14
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pokoje 6-osobowe z łazienkami



BFF
Zabawa i relaks na obozie
prawdziwych przyjaciółek. Na zawsze!

Aktywny obóz dla wyjątkowych dziewczyn, 
z dużą ilością czasu na relaks i przyjaźń.

AKTYWNE PORANKI
• segway – pokonasz tor utrzymując równowa-
gę na dwuśladowym pojeździe elektrycznym  
• zabawa na kosmicznym żyroskopie, czyli 
symulatorze wrażeń panujących podczas lotów 
na orbitę • przejdziesz nowoczesny park linowy 
• wejdziesz na ściankę wspinaczkową (8,6 m) 
z czterema drogami o różnych poziomach 
trudności • gladiatorki – starając się utrzymać 
równowagę, będziesz próbować strącić 
przeciwniczkę z podestu za pomocą gąbkowej 
lancy • będziesz trenować celność i precyzję 
podczas zajęć łuczniczych • Ale Cyrk! – 
spróbujesz swoich sił w szkółce cyrkowej (m.in. 
szczudła, dziwny rower) • popłyniesz z koleżanką 
kajakiem po jeziorze Łęsk • odbędziesz 
wyprawę rowerami wodnymi wzdłuż rezerwatu 
przyrody Kulka • przejdziesz warsztaty doskona-
lenia technik pływackich • Akcja Integracja – 
weźmiesz udział w grach i zabawach, które 
pozwolą Wam lepiej się poznać • Gry Świata – 
poznasz gry z różnych zakątków globu • leśna 
ścieżka edukacyjna – poznasz rodzaje 
mazurskich i polskich lasów oraz ich faunę 
i florę • poznasz podstawy survivalu i jego 
rodzaje, dowiesz się do czego służy puszka 
survivalowca i jak ją zrobić, nauczysz się 

budować prowizoryczne schronienie • dance! 
dance! dance! – tańce nowoczesne.

POPOŁUDNIA NA LUZIE
• wszystko gra – razem z grupą zagrasz 
na nietypowych instrumentach • karaoke – 
przekonasz się, że śpiewać każda może  
• stworzysz własną koszulkę, która podkreśli 
Twoją osobowość • warsztaty teatralne – 
poznasz tajniki pracy aktorki i weźmiesz udział 
w przedstawieniu przed kolonijną publicznością 
• Kultury Świata – poznasz życie ludzi 
z różnych krajów • Awantura o Wiedzę – 
wykażesz się refleksem przy licytacji pytań 
i odpowiesz na ciekawe pytania • savoir-vivre – 
dowiesz się, jak zachowują się prawdziwe 
gwiazdy; trzy bloki plastyczne z zajęciami 
do wyboru: • poznasz sztukę upiększania 
przedmiotów metodą decoupage lub stworzysz 
przestrzenne dzieło oryginalną techniką 
quillingu • zaprojektujesz i wykonasz unikalny 
przypinany znaczek lub przygotujesz biżuterię 
z koralików • zachwycisz wszystkich bańkami 
mydlanymi w rozmiarze XXL lub będziesz 
malować w chmurach.

WIECZORY DZIEWCZYN
Na koniec dnia zapraszamy na wyjątkowe 
kulkowe wieczory na absolutnym luzie! Same 
zdecydujecie, jak będzie przebiegać ten czas. 

Tylko dla Was pięć Wieczorów Dziewczyn:
• Wieczór przy Ogniu (wyjście na Polanę 
Przyjaźni ze składkowym koszem piknikowym, 
pogaduchy, śpiewanie) • Wieczór Artystyczny 
(do wyboru m.in.: pisanie słów piosenki, przygo-
towanie scenki teatralnej lub układu cheerle-
aderskiego) • Wieczór Rozrywkowy (do wyboru 
m.in.: Twój Głos Wygląda Znajomo, kino 
plenerowe, gry planszowe) • Wieczór Imprezowy 
(piżama party z Twoją ulubioną muzyką, którą 
sama zaprezentujesz) • Wieczór Gwiazdorski 
(do wyboru m.in.: warsztat makijażu, manicure’u 
i stylizacji, Pokaz Pożyczonej Mody, plotkarska 
prasówka).
 
DODATKOWO
• Mafia – podczas nocnej gry terenowej 
spróbujesz odkryć, czy wśród Was nie ma 
przestępcy • plażowanie i kąpiele • dyskoteka 
z DJ-em i super muzyką w Cool Clubie 
• odlotowa impreza taneczna na kosmicznym 
Poziomie X • podczas Talent Show zaprezentu-
jesz swoje umiejętności lub będziesz podziwiać 
występy innych uczestników  • ognisko z piecze-
niem kiełbasek • gry i zabawy, konkursy.

OBÓZ AKTYWNY

Kolonie oraz obozy w Kulce są ekstra. 
Zajęcia są super zorganizowane. Pracownicy 
i wychowawcy są bardzo mili, starają się 
we wszystkim pomóc. Jedzenie na stołówce 
jest pyszne a pokoje są bardzo ładne, 
można się poczuć jak w domu.

Magdalena, 11 lat:

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł1.

2.

3.

4.

5.

6.

termin: cena:

159 zł
159 zł
39 zł

59 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

OPCJE DODATKOWE

str. 16
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str. 17

str. 17
str. 17
str. 17
str. 14

Wyżywienie, zakwaterowanie
Transport, miejsce wyjazdu
Relacje z kolonii, zdjęcia i filmy uczestników oraz konkurs „Wyraź swoje zdanie”

Pakiet Aktywny
Pakiet Mega Paintball
Super koszulka Kulka 2022 
Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Gwarancją Niezmienności Ceny
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33 PRZYGODY
Dokładnie tyle zajęć, ile potrzebujesz,
by Twoje wakacje były udane!

TWOJE WSZYSTKIE PRZYGODY
• przejdziesz nowoczesny park linowy 
• wejdziesz na ściankę wspinaczkową (8,6 m) 
z czterema drogami o różnych poziomach 
trudności • quadem renomowanej firmy (japoń-
ską yamahą lub amerykańskim polarisem) 
przejedziesz po specjalnym torze • ranger – 
bezpiecznie pokonasz pojazdem terenowym 
z napędem 4x4 (amerykański polaris ranger lub 
japońska yamaha) najtrudniejsze przeszkody 
i wzniesienia • popłyniesz kajakami po jeziorze 
Łęsk • odbędziesz wyprawę rowerami wodnymi 
wzdłuż rezerwatu przyrody Kulka • waterball – 
spróbujesz utrzymać równowagę w kuli dryfują-
cej po wodzie • segway – pokonasz tor 
utrzymując równowagę na dwuśladowym 
pojeździe elektrycznym • Archery Challenge – 
staniesz do pełnego emocji i bezpiecznego 
starcia łuczników • pytanie czy wyzwanie – 
wykażesz się refleksem przy licytacji pytań 
i odpowiesz na ciekawe pytania • przejdziesz 
trening celności z użyciem wiatrówki 
• eurobungee – wykonasz szalone akrobacje 
z asekuracją na specjalnych trampolinach 
• gladiatorzy – starając się utrzymać równowa-
gę, będziesz próbować strącić przeciwnika 
z podestu za pomocą gąbkowej lancy • sumo – 
w stroju japońskiego wojownika stoczysz 

pojedynek na specjalnej arenie • spróbujesz 
swoich sił w szkółce cyrkowej (m.in. szczudła 
i dziwny rower) • konstruktorzy – współpracu-
jąc z grupą stworzysz gigantyczne budowle 
ze specjalnych elementów • Błędny Azymut – 
gra terenowa, podczas której nauczysz się 
posługiwać kompasem • Ranny Lotnik – gra 

terenowa z elementami pierwszej pomocy 
• Bitwa Plemion – fabularyzowana gra terenowa 
• Gry Świata – poznasz gry z różnych  zakątków 
globu • Mafia – podczas nocnej gry terenowej 
spróbujesz odkryć, czy wśród Was nie ma 
przestępcy • przejdziesz warsztaty doskonalenia 
technik pływackich • quilling – stworzysz 
przestrzenne dzieło za pomocą oryginalnej 
techniki plastycznej • Tajna Misja – posługując 
się GPS-em uratujesz świat przed zagładą 
• wszystko gra – razem z grupą zagrasz 
na nietypowych instrumentach • blok plastyczny 
z zajęciami do wyboru: zachwycisz wszystkich 
bańkami mydlanymi w rozmiarze XXL lub 
będziesz malować w chmurach • karaoke – 
przekonasz się, że śpiewać każdy może 
• plażowanie i kąpiele • dyskoteka z DJ-em
i super muzyką w Cool Clubie • odlotowa 
impreza taneczna na kosmicznym Poziomie X
• podczas Talent Show zaprezentujesz swoje 
umiejętności lub będziesz podziwiać występy 
innych uczestników • ognisko z pieczeniem 
kiełbasek • gry i zabawy, konkursy.

Jest świetnie, poznałam nowych super 
przyjaciół oraz super cool wychowawczynię, 
która pokazała nam bardzo dużo 
świetnych zabaw. Najbardziej mi się podo- 
bały eurobungee i park linowy oraz 
oczywiście nasz super układ taneczny.

OBÓZ AKTYWNY

Aleksandra, 11 lat
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25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł1.

2.

3.

4.

5.

6.

termin: cena:

159 zł
159 zł
39 zł
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#CAMPGIRL
Odłóż telefon, zaloguj się do zabawy
i zbieraj prawdziwe wspomnienia!

#Fame
• dance! dance! dance! – tańce nowoczesne 
• warsztaty teatralne – poznasz tajniki pracy 
aktorki i weźmiesz udział w przedstawieniu 
przed kolonijną publicznością • karaoke – 
przekonasz się, że śpiewać każda może 
• wszystko gra – razem z grupą zagrasz na 
nietypowych instrumentach • waterball – 
spróbujesz utrzymać równowagę w kuli dryfują-
cej po wodzie. 

#ActiveGirl
• segway – pokonasz tor utrzymując równowagę 
na dwuśladowym pojeździe elektrycznym 
• przejdziesz nowoczesny park linowy niczym 
po szczeblach kariery • eurobungee – 
wykonasz szalone akrobacje z asekuracją 
na specjalnych trampolinach • przejdziesz 
warsztaty doskonalenia technik pływackich 
• mega gry – zabawisz się przy popularnych 
grach w rozmiarach XXL (twister, scrabble, 
jenga lub bierki) • zabawa na kosmicznym 
żyroskopie, czyli symulatorze wrażeń panują-
cych podczas lotów na orbitę.

#Art
• konstruktorki – współpracując z grupą 
stworzysz gigantyczne budowle ze specjalnych 

elementów • zaprojektujesz i wykonasz unikalny 
przypinany znaczek • stworzysz własną 
koszulkę, która podkreśli Twoją osobowość  
• przygotujesz biżuterię z koralików.

#WildThings
•  Ranny Lotnik – gra terenowa z elementami 
pierwszej pomocy • Tropami Wodza – nocna 

gra terenowa pełna przygód i zagadek • Tajna 
Misja – posługując się GPS-em uratujesz świat 
przed zagładą • odbędziesz wyprawę rowerami 
wodnymi wzdłuż rezerwatu przyrody Kulka 
• Ale Cyrk! – spróbujesz swoich sił w szkółce 
cyrkowej (m.in. szczudła, dziwny rower) • gra 
przygodowa Detektywi – przejdziesz treningowy 
tor kryminalistyczny i przeprowadzisz śledztwo. 

#AwesomeWorld
•  Kultury Świata – poznasz życie ludzi 
z różnych krajów • savoir-vivre – dowiesz się, 
jak zachowują się prawdziwe gwiazdy • Akcja 
Integracja – weźmiesz udział w grach 
i zabawach, które pozwolą Wam lepiej się 
poznać.

#dodatkowo
•  plażowanie i kąpiele • dyskoteka z DJ-em 
i super muzyką w Cool Clubie • odlotowa 
impreza taneczna na kosmicznym Poziomie X 
• podczas Talent Show zaprezentujesz swoje 
umiejętności lub będziesz podziwiać występy 
innych uczestników • ognisko z pieczeniem 
kiełbasek • gry i zabawy, konkursy.

10–13 lat

Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

OBÓZ AKTYWNY

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł
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Na koloniach było fajnie, instruktorzy byli 
świetni, pomagali bardzo a nasza wycho-
wawczyni umiała pocieszyć i naprawdę się 
dzięki niej dobrze się czułam. Atrakcje były 
świetne, szczególnie podobały mi się 
quady, lecz każda atrakcja była świetna. 

Zofia, 11 lat: 
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ODKRYWCY
UFO Weź udział w międzygalaktycznej przygodzie

i poznaj tajemnicę Strefy UFO.

UFO
Obóz, na którym skorzystasz ze wszystkich 
wyjątkowych kosmicznych atrakcji: • Strefa UFO 
– przekroczysz bramę tajnej bazy, wejdziesz do 
kokpitu spodka, zobaczysz film o historii 
Kosmicznych Mazur, a w Laboratorium przetestu-
jesz urządzenia kosmitów i osiągniesz najwyższy 
stopień wtajemniczenia • kino sferyczne 3D, czyli 
centrum audiowizualnych prezentacji kosmosu, 
gdzie zanurzysz się w trójwymiarowej projekcji 
na specjalnej kopule ogromnych rozmiarów 
• wycieczka śladami UFO na Mazurach – w auto- 
karze z kosmicznym wyglądem i wyposażeniem 
odkryjesz miejsca związane z kosmitami 
(na trasie ufobusa m.in. Mikołajki, skąd blisko 
do rezerwatu przyrody Jezioro Łuknajno, Tałt 
i innych punktów z mapy odwiedzin UFO).

GALAKTYKA KONCENTRACJI
• laserowy paintball – wyposażeni w świetlną 
broń i detektory trafień rozegracie emocjonujące 
potyczki • odbędziesz paintballowy trening 
snajperski na stanowisku strzeleckim • paintball 
– fabularyzowana gra taktyczna z użyciem 
broni barwiącej (150 kulek) • quadem renomo-
wanej firmy (japońską yamahą lub amerykań-
skim polarisem) przejedziesz po specjalnym 
torze • segway – pokonasz tor utrzymując 
równowagę na dwuśladowym pojeździe 
elektrycznym • będziesz trenować celność 

i precyzję podczas zajęć łuczniczych. Ponadto 
czeka Cię nauka władania mieczem świetlnym.

GALAKTYKA NIEWAŻKOŚCI
• przejdziesz szkolenie na kosmicznym żyrosko-
pie, czyli symulatorze wrażeń panujących 
podczas lotu • pokonasz nowoczesny park 
linowy • wejdziesz na ściankę wspinaczkową 
(8,6 m) z czterema drogami o różnych 
poziomach trudności • eurobungee – szalone 
akrobacje z asekuracją na specjalnych trampo-
linach • niesamowite rozgrywki na wirtualnym 
dywanie • spróbujesz swoich sił w szkółce 
cyrkowej (m.in. szczudła, dziwny rower) 
• skonstruujesz odporne na grawitację gigan- 
tyczne budowle ze specjalnych elementów.

GALAKTYKA H
2
O

• popłyniesz kajakami po jeziorze Łęsk 
• odbędziesz wyprawę rowerami wodnymi 
wzdłuż rezerwatu przyrody Kulka • waterball – 
spróbujesz utrzymać równowagę w kuli dryfują-
cej po wodzie • przejdziesz warsztaty doskona-
lenia technik pływackich. Ponadto: • wesołe 
laboratorium – wykonasz efektowne i bez- 
pieczne doświadczenia  pod okiem instruktora 
• waterpolo – zagrasz w piłkę w wodzie 
• plażowanie i kąpiele • wodny blok plastyczny 
z zajęciami do wyboru (zachwycisz wszystkich 
bańkami mydlanymi w rozmiarze XXL lub 

będziesz malować w chmurach) • warsztaty eko 
recyklingu.

GALAKTYKA PRZYGODY
• walki galaktycznych gladiatorów – starając się 
utrzymać równowagę, będziesz próbować 
strącić przeciwnika z podestu za pomocą 
miękkiej lancy • poznasz podstawy survivalu 
i jego rodzaje, dowiesz się do czego służy 
puszka survivalowca i jak ją zrobić, nauczysz się 
budować prowizoryczne schronienie. Czekają 
Cię też fabularyzowane gry terenowe: 
• Kosmiczna Pułapka • Ranny Kosmonauta 
(z elementami pierwszej pomocy) • Bitwa Światów.

DODATKOWO
• dyskoteka z DJ-em i super muzyką w Cool 
Clubie • odlotowa impreza na kosmicznym 
Poziomie X • ognisko z pieczeniem kiełbasek 
• podczas Talent Show zaprezentujesz swoje 
umiejętności lub będziesz podziwiać występy 
innych uczestników • gry i zabawy, konkursy 
oraz wiele innych odlotowych atrakcji (m.in. 
• piłka na opak, czyli korfball i passball 
• popularne gry w rozmiarze XXL – mega 
twister, mega scrabble, mega jenga lub mega 
bierki • Akcja Integracja, czyli szalona zabawa 
z wielonartami, wielospodniami i przeciąganiem liny).

KOSMICZNE MAZURY

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

2297 zł

2297 zł

2297 zł

2297 zł

2297 zł

2297 zł

Pawilon, w którym mieszkałem, był bardzo 
ładny, czysty i co najważniejsze były 
bardzo wygodne łóżka. Jedzenie, które tu 
jadłem, było bardzo smaczne i ładnie 
podane. Podobały mi się wszystkie zajęcia 
z instruktorem, ale najbardziej quady.

Szymon, 11 lat:
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8-12 lat

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

2097 zł

2097 zł

2097 zł

2097 zł

2097 zł
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Rozpoczniesz drogę do pełnego kosmicznego 
wtajemniczenia: • podczas niesamowitego 
seansu w kinie sferycznym 3D zanurzysz się 
w trójwymiarowej projekcji na specjalnej kopule 
ogromnych rozmiarów • przekroczysz bramę 
tajnej Strefy UFO i osiągniesz pierwszy z trzech 
poziomów tajności • przeżyjesz mnóstwo 
atrakcji aktywnych godnych kosmicznego 
kadeta. Jeden dzień kolonii spędzicie w świecie 
Gwiezdnych Wojen, wyposażeni w miecze 
świetlne i peleryny padawanów.

(NIE)ZIEMSKI TRENING
• przejdziesz szkolenie na kosmicznym żyroskopie, 
czyli symulatorze wrażeń panujących podczas 
lotu rakietą • wejdziesz na ściankę wspinaczkową 
(8,6 m) z czterema drogami o różnych 
poziomach trudności • pokonasz nowoczesny 
park linowy • będziesz wspinać się na wieżę 
ze skrzynek, którą samodzielnie zbudujesz 
• segway – pokonasz tor utrzymując równowagę 
na dwuśladowym pojeździe elektrycznym 
• eurobungee – wykonasz szalone akrobacje 
z asekuracją na specjalnych trampolinach. 
Ponadto: • zajęcia łącznościowe – gra terenowa 
z wykorzystaniem niecodziennych środków 
komunikacji • podstawy taktyki i strategii – 
poruszanie się w wybranych formacjach 
i szykach (zajęcia z użyciem wiernej imitacji 
słynnej broni AK-47).

PLANETA PEŁNA WODY
• popłyniesz kajakami po jeziorze Łęsk 
• bezpiecznie przeprawicie się wspólnie 
zbudowaną tratwą • spróbujesz utrzymać 
równowagę w waterballu, czyli kuli dryfującej 
po wodzie • przejdziesz warsztaty doskonalenia 
technik pływackich • plażowanie i kąpiele.

OKO JOWISZA
• laserowy paintball – wyposażeni w świetlną 
broń i detektory trafień rozegracie emocjonujące 
potyczki • odbędziesz paintballowy trening 
snajperski na stanowisku strzeleckim • paintball 
– fabularyzowane gry taktyczne z użyciem 
broni barwiącej (150 kulek) • przejdziesz trening 
celności z użyciem wiatrówki oraz podczas 
zajęć łuczniczych • Archery Challenge – staniesz 
do pełnego emocji starcia łuczników.

MARSJAŃSKIE ZWIADY
• quadem renomowanej firmy (japońską 
yamahą lub amerykańskim polarisem) 
przejedziesz po specjalnym torze • poznasz 
podstawy survivalu i jego rodzaje, dowiesz się 
do czego służy puszka survivalowca i jak ją zro- 
bić, nauczysz się budować prowizoryczne 
schronienie. Ruszysz także na gry terenowe: 
• Tajna Misja z GPS-em • Szpieg z Plutona 
• Kosmiczna Pułapka • Ranny Kosmonauta 
z elementami pierwszej pomocy.

TEST MERKUREGO
Podsumowaniem obozu będzie Test Merkurego: 
• Astro Quiz, na który udacie się do Strefy UFO 
• sprawnościowy Kosmiczny Tor Przeszkód. 
Po jego przejściu otrzymasz dyplom ukończenia 
Akademii Gwiezdnych Kadetów oraz przypinkę 
kadeta.

DODATKOWO
• dyskoteka z DJ-em i super muzyką w Cool 
Clubie • odlotowa impreza na kosmicznym 
Poziomie X • ognisko z pieczeniem kiełbasek 
• podczas Talent Show zaprezentujesz swoje 
umiejętności lub będziesz podziwiać występy 
innych uczestników • gry i zabawy, konkursy 
oraz wiele innych atrakcji (np. zajęcia cyrkowe 
ze szczudłami i dziwnym rowerem, emocjonujące 
rozgrywki na wirtualnym dywanie, nietypowe 
gry piłkarskie korfball i passball) • kosmiczna 
musztra • wykonanie pamiątkowej bransoletki.

GWIEZDNY 
KADET Przejdź pełne przygód szkolenie 

w Akademii Gwiezdnych Kadetów.

KOSMICZNE MAZURY

Jestem zadowolony z wyjazdu. Zajęcia 
bardzo dobrze organizowane. Pierwszy raz 
spotykam na obozie takie rzeczy, jak 
żyroskop, segway, quady, park linowy
i ścianka wspinaczkowa. Bardzo polecam.

Igor, 12 lat:
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HARRY
POTTER Wstąp do Hogwartu i rozpocznij

naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa.

WITAJ W HOGWARCIE
• uroczysty przydział do domów Hogwartu 
za pomocą Tiary Przydziału – na czas kolonii 
dostaniesz pelerynę i kapelusz • bransoletki 
przyjaźni – przygotujesz identyfikator swojego 
domu • Puchar Domów – zbieranie punktów w 
konkursie na najlepszy dom Hogwartu 
• codzienne spotkania z książką o Harrym 
Potterze • konkurs Nimbus 2022 – wykonasz 
własną magiczną miotłę.

MAGIA I CZARODZIEJSTWO
• eurobungee – sztuka lewitacji z prof. Filiusem 
Flitwickiem • konstruktorzy – współpracując 
z grupą stworzysz magiczne budowle ze spe- 
cjalnych elementów • czeka Cię gimnastyka 
szarych komórek z Minerwą McGonagall 
• trafisz na lekcje eksperymentów prof. Severu-
sa Snape’a • magiczny pakiet mega gier – 
zabawisz się przy popularnych grach w rozmia-
rach XXL (twister, scrabble, jenga lub bierki) 
• blok plastyczny z zajęciami do wyboru: 
wyczarujesz bańki mydlane w rozmiarze XXL 
lub w magiczny sposób będziesz malować 
w chmurach • Archery Soft – nauczysz się 
strzelać z łuku do tarczy bezpiecznymi strzałami.

W KLUBIE POJEDYNKÓW
• magiczny test sprawności – przejdziesz 
nowoczesny park linowy i wejdziesz na ściankę 
wspinaczkową (8,6 m) z czterema drogami
o różnych poziomach trudności • Test Tajnej 
Wiedzy – wykażesz się refleksem przy licytacji 
pytań i odpowiesz na ciekawe pytania • mój 
Zgredek – wyczarujesz stworka z masy solnej 
• stworzysz sowę Hedwigę oryginalną techniką 
quillingu.

GWARDIA DUMBLEDORE’A
• Komnata Tajemnic – gra terenowa, podczas 
której pokonasz bazyliszka • Więzień Azkabanu 
– uwolnisz Syriusza Blacka i obronisz go 
przed dementorami • W Poszukiwaniu Hor- 
kruksów – gra, w czasie której spróbujesz 
zdobyć je wszystkie, by pokonać Tego, Którego 
Imienia Nie Wolno Wymawiać • mecz quiddit-
cha z prof. Rolandą Hooch – czarodziejskie 
rozgrywki sportowe • Bitwa o Hogwart – 
weźmiesz udział w emocjonującej rozgrywce 
między Voldemortem i jego zwolennikami 
a Gwardią Dumbledore’a.

WIZYTA W HOGSMEADE
• popłyniesz na wyprawę kajakami po jeziorze 
Łęsk • przejdziesz warsztaty doskonalenia 
technik pływackich z Wielką Kałamarnicą 
• uczta w Wielkiej Sali, bal w czarodziejskich 
strojach i finał Pucharu Domów z degustacją 
fasolek wszystkich smaków u Zonka • plażowanie 
i kąpiele • dyskoteka z DJ-em i super muzyką
w Cool Clubie • odlotowa impreza taneczna
na kosmicznym Poziomie X • podczas Talent 
Show zaprezentujesz swoje umiejętności lub 
będziesz podziwiać występy innych uczestników 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek • gry i zabawy, 
konkursy.

• Na koniec otrzymasz dyplom ukończenia 
Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwartu.

OBÓZ PRZYGODOWY

Jedzenie było bardzo dobre. Najlepsze były 
naleśniki. Najbardziej podobały mi się 
ścianka wspinaczkowa, park linowy, euro- 
bungee i gry terenowe. Ładne pokoje.

Nadia, 10 lat: 
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GRY 
I ZABAWY Wakacje z mnóstwem aktywnych

i kreatywnych przygód.

Baw się, korzystając z dostępnych w Kulce 
atrakcji i miejsc programowych. Zagraj z nami 
w kulkową przygodę!

TWOJE PRZYGODY
• przejdziesz nowoczesny park linowy z najbez-
pieczniejszym systemem asekuracji ciągłej 
• wejdziesz na ściankę wspinaczkową (8,6 m)
z czterema drogami o różnych poziomach 
trudności • zabawa na kosmicznym żyroskopie, 
czyli symulatorze wrażeń panujących podczas 
gwiezdnego lotu • eurobungee – wykonasz 
szalone akrobacje z asekuracją na specjalnych 
trampolinach • quadem renomowanej firmy 
(japońską yamahą lub amerykańskim 
polarisem) przejedziesz z instruktorem po spe- 
cjalnym torze • segway – pokonasz wyznaczo-
ny tor utrzymując równowagę na dwuśladowym 
pojeździe elektrycznym • wyprawa rowerami 
wodnymi wzdłuż rezerwatu przyrody Kulka 
• popłyniesz kajakiem po jeziorze Łęsk 
• odbędziesz paintballowy trening snajperski 
strzelając do tarcz • będziesz wspinać się 
na wieżę ze skrzynek, którą samodzielnie 
zbudujesz • waterball – spróbujesz utrzymać 
równowagę w kuli umieszczonej na wodzie 

• gladiatorzy – spróbujesz strącić przeciwnika 
z podestu za pomocą miękkiej lancy. Ponadto:
• weźmiesz udział w niesamowitych rozgryw-
kach na wirtualnym dywanie • będziesz 
poznawać innych i świetnie się bawić podczas 
zabaw integracyjnych (m.in. wielonarty 
i wielospodnie, przeciąganie liny) • czekają Cię 

zabawy w rozmiarze XXL (mega twister, mega 
scrabble, mega jenga lub mega bierki) 
• ruszysz na gry terenowe z udziałem gości 
specjalnych oraz do świata indiańskiej przygody 
• konstruktorzy – współpracując z grupą 
stworzysz gigantyczne budowle ze specjalnych 
elementów • Archery Soft – nauczysz się 
strzelać z łuku do tarczy bezpiecznymi strzałami
• wszystko gra – razem z grupą zagrasz 
na nietypowych instrumentach.

DODATKOWO
• dyskoteka z DJ-em i super muzyką w Cool 
Clubie • odlotowa impreza na kosmicznym 
Poziomie X • podczas Talent Show zaprezentu-
jesz swoje umiejętności lub będziesz podziwiać 
występy innych uczestników • plażowanie
i kąpiele • ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
Ponadto gry i zabawy, konkursy oraz wiele 
innych atrakcji (m.in. Olimpiada Sportowa 
i doskonalenie technik pływackich).

OBÓZ AKTYWNY

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł
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Bardzo mi się tu podoba, jest kolorowo 
i przyjemnie. Atrakcje są mega fajne 
i na nich nigdy się nie nudzisz. Najbardziej 
podobały mi się kajaki. Najlepszy ośrodek 
i kolonia, na jakich na razie byłem.

Miłosz, 10 lat: 
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159 zł
159 zł
39 zł

59 zł
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Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

7-10 lat

POWER
JUMP Przenieś się do świata odlotowej zabawy

bez grawitacji dla najmłodszych.

Program realizowany w ramach cyklu „Smyki
na wakacjach”, dla dzieci w wieku 7–10 lat. 
To właśnie tutaj, w magicznym świecie, pod 
okiem wykwalifikowanej kadry, każdy 
z małych uczestników łatwiej się zaaklimaty-
zuje na kolonii i przeżyje z nami niesamowitą 
przygodę. Zajęcia realizujemy w sposób 
dostosowany do wieku uczestników.

STREFA ANTYGRAWITACYJNA
• eurobungee – wykonasz szalone akrobacje
z asekuracją na specjalnych trampolinach
• segway – pokonasz tor utrzymując równowagę 
na dwuśladowym pojeździe elektrycznym
• wejdziesz na ściankę wspinaczkową (8,6 m)
z czterema drogami o różnych poziomach 
trudności • skrzynki – będziesz wspinać się 
na wieżę, którą samodzielnie zbudujesz 
• waterball – spróbujesz utrzymać równowagę 
w kuli dryfującej po wodzie • weźmiesz udział
w niesamowitych rozgrywkach na wirtualnym 
dywanie • dance! dance! dance!

STREFA AKTYWNA
• wyruszysz w starożytny rejs smoczą łodzią 
• bezpiecznie przeprawisz się wspólnie 

zbudowaną tratwą • poznasz podstawy 
survivalu i jego rodzaje, dowiesz się do czego 
służy puszka survivalowca i jak ją zrobić, 
nauczysz się budować prowizoryczne schronienie 
• Archery Soft – nauczysz się strzelać z łuku 
do tarczy bezpiecznymi strzałami • gra przygo-
dowa Detektywi – przejdziesz treningowy tor 
kryminalistyczny i przeprowadzisz śledztwo 
• Kulkowe Podchody – przeżyjesz przygodę 
na leśnym szlaku. 

STREFA INTEGRACYJNA
• Akcja Integracja – weźmiesz udział w grach
i zabawach, które pozwolą Wam lepiej się 
poznać • Tron Króla Juliana – podczas gry 
terenowej pomożesz odzyskać tron Julianowi XII 
• Urodziny Kubusia Puchatka – fabularyzowana 
gra terenowa • Gry Świata – poznasz gry
z różnych zakątków globu • przejdziesz warsztaty 
doskonalenia technik pływackich • wystartujesz 
w Olimpiadzie Sportowej.

STREFA ARTYSTYCZNA
•  blok plastyczny z zajęciami do wyboru: 
zachwycisz wszystkich bańkami mydlanymi 
w rozmiarze XXL lub będziesz malować 

w chmurach • zaprojektujesz i wykonasz 
unikalny przypinany znaczek • konstruktorzy – 
współpracując z grupą stworzysz gigantyczne 
budowle ze specjalnych elementów • wszystko 
gra – razem z grupą zagrasz na nietypowych 
instrumentach • podczas warsztatów plastycznych 
stworzysz gniotki.

DODATKOWO
• plażowanie i kąpiele • dyskoteka z DJ-em 
i super muzyką w Cool Clubie • odlotowa 
impreza taneczna na kosmicznym Poziomie X 
• podczas Talent Show zaprezentujesz swoje 
umiejętności lub będziesz podziwiać występy 
innych uczestników • ognisko z pieczeniem 
kiełbasek • gry i zabawy, konkursy.

OBÓZ PRZYGODOWY

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł

Wychowawcy i instruktorzy są bardzo mili. 
Kolonia jest bardzo dobra i zabawna. 
Atrakcje są bardzo fajne, naprawdę mi się 
podobały.

Gabriela, 9 lat: 
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trudności • zabawa na kosmicznym żyroskopie, 
czyli symulatorze wrażeń panujących podczas 
lotów na orbitę • skrzynki – będziesz wspinać 
się na wieżę, którą samodzielnie zbudujesz 
• eurobungee – wykonasz szalone akrobacje 
z asekuracją na specjalnych trampolinach 
• zorba – będziesz przemieszczał się wewnątrz 
wielkiej dmuchanej kuli.

SNIPER CHALLENGE
• przejdziesz trening celności z użyciem 
wiatrówki • będziesz rozwijać swoje umiejętności 
strzeleckie podczas zajęć łuczniczych 
• korzystając ze zdobytych umiejętności, 
staniesz do pełnego emocji i bezpiecznego 
starcia łuczników, czyli Archery Challenge.

FUN CHALLENGE
• leżąc wygodnie pod kopułą sferycznego kina 
3D weźmiesz udział w odlotowym seansie 
• czekają Cię niesamowite rozgrywki na wirtual-
nym dywanie • w stroju japońskiego wojownika 
sumo stoczysz pojedynek na specjalnej arenie 
• gladiatorzy – starając się utrzymać równowagę, 
będziesz próbować strącić przeciwnika 

9-12 i 12-16 lat

Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

2097 zł

2097 zł

2097 zł

2097 zł

2097 zł

2097 zł
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

termin: cena:

RIDER CHALLENGE
• ranger – bezpiecznie pokonasz pojazdem 
terenowym z napędem 4x4 (amerykański 
ranger polaris lub japońska yamaha) najtrud-
niejsze leśne przeszkody i wzniesienia • quadem 
yamaha lub polaris przejedziesz po trudnym 
terenie • segway – pokonasz tor utrzymując 
równowagę na dwuśladowym pojeździe 
elektrycznym.

WATER CHALLENGE
• wyrusz w starożytny rejs smoczą łodzią 
• popłyniesz kajakami po jeziorze Łęsk 
• weźmiesz też udział w miniregatach nowocze-
snych kajaków bezburtowych sit on top 
• odbędziesz wyprawę rowerami wodnymi 
wzdłuż rezerwatu przyrody Kulka • waterball – 
spróbujesz utrzymać równowagę w kuli dryfują-
cej po wodzie. Ponadto zagrasz w piłkę 
w wodzie, czyli waterpolo.

HEROES CHALLENGE
• przejdziesz nowoczesny park linowy 
• wejdziesz na ściankę wspinaczkową (8,6 m)
z czterema drogami o różnych poziomach 

z podestu za pomocą gąbkowej lancy. Zajrzysz 
także do szkółki cyrkowej (m.in. szczudła, 
dziwny rower) oraz podczas karaoke przeko-
nasz się, że śpiewać każdy może.

DODATKOWO
• dyskoteka z DJ-em i super muzyką w Cool 
Clubie • odlotowa impreza taneczna na 
kosmicznym Poziomie X • podczas Talent Show 
zaprezentujesz swoje umiejętności lub będziesz 
podziwiać występy innych uczestników 
• plażowanie i kąpiele • ognisko z pieczeniem 
kiełbasek • gry i zabawy, konkursy oraz wiele 
innych atrakcji (np. gry terenowe z nauką 
posługiwania się kompasem i mapą, piłka 
na opak, czyli korfball i passball).

SUMMER 
CHALLENGE! Podejmij wakacyjne wyzwanie i odkryj

wszystkie główne aktywne atrakcje Kulki.

OBÓZ AKTYWNY

Bardzo podobał mi się park linowy, fajne 
było również to, że można było wchodzić 
wiele razy. Fajne było plażowanie i inne 
atrakcje wodne, takie jak kajaki, rowerki 
wodne, smocza łódź itd. Bardzo podobała 
mi się również podróż pociągiem i autoka-
rem, fajni opiekunowie oraz mili rówieśnicy.

Lena, 13 lat:

159 zł
159 zł
39 zł

59 zł
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9–12  i  12-16 lat

Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

AKTYWNE
WAKACJE Przeżyj tego lata prawdziwe przygody na ziemi,

w powietrzu i na wodzie.

Ośrodek Kulka to liczne atrakcje i miejsca 
programowe. Korzystając z nich przygotowali-
śmy dla Ciebie wszechstronny obóz pełen 
różnorodnych aktywności.

NA ZIEMI
• quadem renomowanej firmy (japońską 
yamahą lub amerykańskim polarisem) 
przejedziesz po specjalnym torze • segway – 
pokonasz tor utrzymując równowagę na dwu- 
śladowym pojeździe elektrycznym • sumo – 
w stroju japońskiego wojownika stoczysz 
zabawny pojedynek na specjalnej arenie. Na tym 
obozie weźmiesz także udział w aktywnych 
grach terenowych: • Błędny Azymut (nauczysz 
się posługiwać kompasem) • Enigma (poznasz 
sposoby szyfrowania wiadomości) • Mazurska 
Pułapka oraz Bitwa Plemion (gry fabularyzowa-
ne) • Ranny Lotnik (gra z elementami pierwszej 
pomocy) • Mafia (nocna gra, podczas której 
spróbujesz odkryć, czy wśród Was nie ma prze- 
stępcy). Ponadto ruszysz na leśną ścieżkę 
edukacyjną, gdzie poznasz rodzaje mazurskich 
i polskich lasów oraz ich faunę i florę oraz 
spróbujesz swoich sił w różnych dyscyplinach 
sportowych i wystartujesz na olimpiadzie.

W POWIETRZU
• przejdziesz nowoczesny park linowy 
• będziesz wspinać się na wieżę ze skrzynek, 
którą samodzielnie zbudujesz • eurobungee – 
wykonasz szalone akrobacje z asekuracją 
na specjalnych trampolinach • Archery Challenge 

– w specjalnym sprzęcie staniesz do pełnego 
emocji i bezpiecznego starcia łuczników • czeka 
Cię trening celności z użyciem wiatrówki 
• spróbujesz swoich sił w szkółce cyrkowej 
(m.in. ucząc się chodzić na szczudłach).

NA WODZIE
• wyruszysz na wyprawę kajakami po malowni-
czym jeziorze Łęsk • rowerami wodnymi 
przepłyniesz wzdłuż rezerwatu przyrody Kulka. 
Ponadto czekają Cię warsztaty doskonalenia 
technik pływackich oraz plażowanie i kąpiele.

DODATKOWO
• dyskoteka z DJ-em i super muzyką w Cool 
Clubie • odlotowa impreza na kosmicznym 
Poziomie X • podczas Talent Show zaprezentu-
jesz swoje umiejętności lub będziesz podziwiać 
występy innych uczestników • ognisko z piecze-
niem kiełbasek. Ponadto gry i zabawy, konkursy 
oraz wiele innych atrakcji (m.in. piłka na opak, 
czyli korfball i passball).

OBÓZ AKTYWNY

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

1897 zł

1897 zł

1897 zł

1897 zł

1897 zł

Instruktorzy są mili i prowadzą bardzo 
dobrze zajęcia. Nasza wychowawczyni jest 
bardzo miła i wyrozumiała. Całe kolonie są 
dobrze zorganizowane i atmosfera jest 
dobra.

Jakub, 12 lat: 
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OBÓZ
HEROSÓW Dołącz do przyjaciół z obozu półkrwi,

jedynego takiego w Polsce!

Pierwszego dnia udacie się do Świętego Lasu, 
żeby stanąć przed wyrocznią delficką i poznać 
swoje przeznaczenie.

ARENA
• Archery Challenge – obronisz Empire State 
Building przed armią Kronosa w czasie pełnego 
emocji i bezpiecznego starcia łuczników 
• Clarisse LaRue nauczy Cię posługiwać się 
mieczem • gladiatorzy – starając się utrzymać 
równowagę, będziesz próbować strącić 
przeciwnika z podestu za pomocą gąbkowej 
lancy  •  Miniigrzyska Olimpijskie.

AMFITEATR
• warsztaty teatralne ku czci Dionizosa – 
poznasz tajniki pracy aktora i weźmiesz udział
w przedstawieniu • czytanie fragmentów 
książek Ricka Riordana przy boskim ogniu
z Hestią • wszystko gra z Apollem – razem
z grupą zagrasz na nietypowych instrumentach  
•  odbędziesz warsztaty z greckimi muzami: 
śpiewu – Melpomeną i tańca – Terpsychorą 
• decoupage – ozdobisz swoją grecką wazę  
• przygotujesz biżuterię z koralików • Wielkie 
Dionizje – bal na zakończenie obozu.

PÓŁNOCNY LAS
• Bitwa o Sztandar – gra terenowa, która 
wyłoni honorowych strażników flagi • survival – 
przeprawisz się przez trudny teren, będziesz 
poznawać tajniki natury z Artemidą i uczyć się 
wzniecania ognia z Prometeuszem • Zaginiony 
Piorun – gra terenowa • Labirynt Dedala – 
nocna gra terenowa • Enigma – pod okiem 
Hermesa nauczysz się szyfrować wiadomości  
• park linowy – przeprawa na wysokości
z Percym Jacksonem.

JEZIORO I PLAŻA FAJERWERKÓW
• przejdziesz warsztaty doskonalenia technik 
pływackich • Ale Cyrk! – spróbujesz swoich sił 

w szkółce cyrkowej (m.in. szczudła, dziwna 
machina) • Asklepios zapozna Cię z podstawo-
wymi zasadami pierwszej pomocy • wraz 
z najadami popłyniesz kajakami turystycznymi 
po jeziorze Łęsk • wyruszysz w starożytny rejs 
smoczą łodzią • waterball – spróbujesz 
utrzymać równowagę w kuli miotanej przez 
Posejdona • plażowanie i kąpiele • dyskoteka 
z DJ-em i super muzyką w Cool Clubie • odlotowa 
impreza taneczna na kosmicznym Poziomie X 
• podczas Talent Show zaprezentujesz swoje 
umiejętności lub będziesz podziwiać występy 
innych uczestników • ognisko z pieczeniem 
kiełbasek • gry i zabawy, konkursy.

WIELKIE STARCIE HEROSÓW
Sprawdzisz swoje umiejętności herosa w trzech 
dyscyplinach: • precyzja – zawody łucznicze 
• sprawność – zdobycie ścianki wspinaczkowej 
• inteligencja – gimnastyka szarych komórek.

Każdy uczestnik obozu otrzyma unikalną 
koszulkę 2022, którą może nosić tylko heros!

Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

11–14  i  14-17 lat

OBÓZ PRZYGODOWY 

Bardzo mi się podobał cały pobyt w Kulce 
– atrakcje, jedzenie, instruktorzy, po prostu 
mega. Jestem tutaj już trzeci rok i za każ- 
dym razem atrakcje wyglądają inaczej, 
ogromny plus.
 

Weronika, 13 lat: 

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08 1897 zł

1897 zł
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13–17 lat

Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

KULKA
OPEN Zajęcia aktywne czy relaks na plaży?

Każdego dnia możesz wybierać!

STREFA GWARANTOWANEJ ZABAWY
Tylko na tym obozie zajęcia realizowane są 
w wyjątkowy, innowacyjny sposób (część z nich 
odbędzie się na naszym specjalnym terenie, 
czyli poligonie):
• CZAS ADRENALINY: quady – czeka Cię 
przejazd z dreszczykiem emocji po trudnym 
terenie oraz ranger – bezpiecznie pokonasz 
pojazdem terenowym z napędem 4x4 (amery-
kański ranger polaris lub japońska yamaha) 
najtrudniejsze leśne przeszkody i wzniesienia 
• CZAS PRZYGODY: odbędziesz wyprawę 
rowerami wodnymi wzdłuż rezerwatu przyrody 
Kulka • CZAS SNAJPERÓW: rozegrasz paintbal-
lową fabularyzowaną grę taktyczną z uży- 
ciem markerów marki Tippmann (do wyboru 
wiele wyjątkowych scenariuszy, 150 kulek) 
poprzedzoną paintballowym treningiem 
snajperskim (stanowisko strzeleckie, cztery 
tarcze) • CZAS STRZELCÓW: przejdziesz trening 
celności z użyciem wiatrówki i weźmiesz udział 
w zawodach z wykorzystaniem zaawansowanej 
technologicznie wiatrówki PCP • CZAS 
ŁUCZNIKÓW: Archery Challenge – staniesz 
do pełnego emocji i bezpiecznego starcia 

łuczników poprzedzonego nauką strzelania 
z łuku na specjalnie przygotowanym stanowisku 
łuczniczym • CZAS ODKRYWCÓW: popłyniesz 
na trzygodzinną wyprawę kajakami po jeziorze 
Łęsk • CZAS INTEGRACJI: czeka Cię rozszerzony 
pakiet gier i zabaw integracyjnych • CZAS 
ARTYSTÓW: przygotujesz swoją pamiątkową 
bransoletkę.

STREFA WYBORU
Aż dziesięć zajęć do wyboru! Każdego dnia 
wspólnie z grupą wybierzesz zajęcia do realizacji 
z wielu najlepszych propozycji: • segway – 
pokonasz tor utrzymując równowagę na dwu- 
śladowym pojeździe elektrycznym • kosmiczny 
żyroskop – zabawa na symulatorze wrażeń 
panujących podczas lotu • przejdziesz nowo- 
czesny park linowy • wejdziesz na ściankę 
wspinaczkową (8,6 m) z czterema drogami 
o różnych poziomach trudności • skrzynki – 
będziesz wspinać się na wieżę, którą samodziel-
nie zbudujesz • w stroju japońskiego wojownika 
sumo stoczysz pojedynek na specjalnej arenie 
• gladiatorzy – starając się utrzymać równowagę, 
będziesz próbować strącić przeciwnika z po- 

destu za pomocą miękkiej lancy • waterball – 
spróbujesz utrzymać równowagę w kuli dryfującej 
po wodzie • piłka na opak • zagrasz w piłkę 
w wodzie, czyli waterpolo • przeprawisz się 
samodzielnie zbudowaną tratwą • mega gry 
(twister, scrabble, jenga, bierki) • Gry Świata 
• podczas karaoke sprawdzisz, że śpiewać 
każdy może • wspólnie z grupą stworzysz flagę 
obozu • poznasz podstawy survivalu • zdobienie 
techniką decoupage’u oraz gry terenowe: 
• Kulkowe Podchody • Tajna Misja z GPS-em 
• Błędny Azymut z nauką posługiwania się 
kompasem • Mazurska Pułapka • Enigma lub 
• Mafia.

STREFA RELAKSU
• plażowanie i kąpiele • dyskoteka z DJ-em 
i super muzyką w Cool Clubie • odlotowa 
impreza na kosmicznym Poziomie X • podczas 
Talent Show zaprezentujesz swoje umiejętności 
lub będziesz podziwiać występy innych 
uczestników • ognisko z pieczeniem kiełbasek 
• gry i zabawy, konkursy.

OBÓZ AKTYWNY

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł

1997 zł

Na ośrodku spędziłam bardzo miło czas w ma- 
gicznej atmosferze, zarówno od strony 
uczestników, jak i osób pracujących. Poło- 
żony jest w pięknym miejscu wokół zieleni 
i przy pięknym jeziorku. Poznałam tu świetne 
osoby, z którymi zamierzam utrzymywać 
kontakt po zakończeniu obozu.

Oliwia, 16 lat: 
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13–17 lat

Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

KULKA
PARTY Młodzieżowy balans aktywnych atrakcji,

relaksu i rozrywkowych wieczorów.

Wyjątkowy obóz młodzieżowy dla dziewczyn 
i chłopaków, którzy chcą spędzić aktywne 
wakacje w rozrywkowej atmosferze. Miksuj 
rozrywkę, aktywność i relaks!

ROZRYWKA
• kino sferyczne 3D, czyli centrum audiowizual-
nych prezentacji kosmosu, gdzie zanurzysz się 
w trójwymiarowej projekcji na specjalnej kopule 
ogromnych rozmiarów • dyskoteki z DJ-em 
i super muzyką w Cool Clubie • odlotowe 
imprezy na kosmicznym Poziomie X (świetnie 
wyposażony gigantyczny namiot koncertowy 
najnowszej generacji) • plaża party, czyli 
wyjątkowa impreza nad jeziorem z kolorowymi 
proszkami holi – tylko na tym obozie. Ponadto: 
• szalone rozgrywki na wirtualnym dywanie 
• podczas Talent Show zaprezentujesz swoje 
umiejętności lub będziesz podziwiać występy 
innych uczestników • ognisko z pieczeniem 
kiełbasek i zabawami integracyjnymi.

WYCIECZKA
• śladami UFO na Mazurach – w autokarze 
z kosmicznym wyglądem i wyposażeniem 
odkryjesz miejsca związane z kosmitami 
(na trasie ufobusa m.in. Mikołajki, skąd blisko 

do rezerwatu przyrody Jezioro Łuknajno, 
Tałt i innych punktów z mapy odwiedzin UFO).

AKTYWNOSĆ
• przejdziesz nowoczesny park linowy 
•  pokonasz ściankę wspinaczkową (8,6 m) 
z czterema drogami o różnych poziomach 
trudności • odbędziesz paintballowy trening 
snajperski ze strzelaniem do tarcz • laserowy 
paintball – wyposażeni w świetlną broń 
i detektory trafień rozegracie emocjonujące 
potyczki • quadem renomowanej firmy (japońską 

yamahą lub amerykańskim polarisem) prze- 
jedziesz po specjalnym torze • skrzynki – 
będziesz wspinać się na wieżę, którą samodziel-
nie zbudujesz • gladiatorzy – starając się 
utrzymać równowagę, będziesz próbować 
strącić przeciwnika z podestu za pomocą 
gąbkowej lancy • będziesz trenować celność 
i precyzję podczas zajęć łuczniczych • przejdziesz 
trening celności z użyciem wiatrówki. Dodatkowo 
wpadniesz do szkółki cyrkowej (m.in. szczudła 
i dziwny rower), a także weźmiesz udział 
w grach terenowych (Enigma, Tropami Wodza).

RELAKS
• plażowanie i kąpiele – w słoneczne popołu-
dnia zrelaksujesz się na plaży • odprężysz się 
na rowerach wodnych podpływając pod 
rezerwat przyrody Kulka • wraz z ekipą 
wybierzesz się na wyprawę kajakami po jeziorze 
Łęsk • waterpolo – zagrasz w piłkę w wodzie 
• dance! dance! dance! – taniec nowoczesny
• gry i zabawy, konkursy oraz wiele innych 
atrakcji (m.in. prawda czy wyzwanie).

OBÓZ PRZYGODOWY

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

2097 zł

2097 zł

2097 zł
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Podobało mi się na obozie. Mili wycho-
wawcy, dobrzy instruktorzy oraz świetna 
atmosfera. Jedzenie było dobre oraz 
dostosowane do każdego.

Maciej, 14 lat: 
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UFO
Skorzystacie wspólnie z paczką przyjaciół
ze wszystkich wyjątkowych kosmicznych atrakcji 
Kulki:
• Strefa UFO – przekroczysz bramę tajnej bazy, 
wejdziesz do kokpitu spodka, zobaczysz 
niesamowity film o Kosmicznych Mazurach,
a w Laboratorium przetestujesz urządzenia 
kosmitów i zobaczysz, co kryje jego najbardziej 
strzeżona sala (po wizycie w strefie czekają Cię 
warsztaty wrażliwości estetycznej, które będą 
uruchamiały Twoją wyobraźnię w oparciu
o przeżycia z tajnej strefy) • kino sferyczne 3D, 
czyli centrum audiowizualnych prezentacji 
kosmosu, gdzie zanurzysz się w trójwymiarowej 
projekcji na specjalnej kopule ogromnych 
rozmiarów • wycieczka śladami UFO na 
Mazurach – w autokarze z kosmicznym 
wyglądem i wyposażeniem odkryjesz miejsca 
związane z kosmitami (na trasie ufobusa m.in. 
Mikołajki, skąd blisko do rezerwatu przyrody 
Jezioro Łuknajno, Tałt i innych punktów z mapy 
odwiedzin UFO).

WIECZORY NA ORBICIE
• przed Tobą długie wieczory w gronie przyjaciół, 
o których przebiegu będziecie decydować 
(Wieczór Rozrywkowy, Wieczór Imprezowy oraz 
Wieczór Gwiazd) • podwójna liczba imprez 
muzycznych: dyskoteki z DJ-em i super muzyką 
w Cool Clubie oraz odlotowe imprezy na kosmicz- 
nym Poziomie X (świetnie wyposażony gigantycz-
ny namiot koncertowy najnowszej generacji) 
• dance! dance! dance! – kroki taneczne, 
którymi zaimponujesz podczas wieczornych 
imprez • karaoke – przekonasz się, że śpiewać 
każdy może • ognisko z pieczeniem kiełbasek.

DNIE PEŁNE ATRAKCJI
• laserowy paintball – wyposażeni w świetlną 
broń i detektory trafień rozegracie emocjonujące 
potyczki • quadem renomowanej firmy (japoń-
ską yamahą lub amerykańskim polarisem) 
przejedziesz po specjalnym torze • przejdziesz 
szkolenie na kosmicznym żyroskopie, czyli 
symulatorze wrażeń panujących podczas lotu 
rakietą • czeka Cię doświadczenie nieważkości 

podczas przejścia nowoczesnego parku linowego 
• podczas zajęć łuczniczych będziesz trenować 
celność i precyzję • następnie w sprzęcie ochron-
nym i ze specjalnymi bezpiecznymi strzałami 
staniesz do Archery Challenge, czyli pełnego 
emocji starcia łuczników.

SŁOŃCE W ZENICIE
• odbędziesz wyprawę rowerami wodnymi 
wzdłuż rezerwatu przyrody Kulka • popłyniesz
na wycieczkę kajakiem po malowniczym 
jeziorze Łęsk • waterpolo – zagrasz w piłkę
w wodzie • czekają Cię też kąpiele i plażowanie.

DODATKOWO
• korzystając z drukarki tekstylnej stworzysz 
przesłanie do obcej cywilizacji • podczas Talent 
Show zaprezentujesz swoje umiejętności lub 
będziesz podziwiać występy innych uczestników 
• poznasz Gry Świata, m.in. słynne francuskie 
bule • gry i zabawy, konkursy oraz wiele innych 
atrakcji (m.in. nocna gra terenowa Mafia, nauka 
szyfrowania).

namioty harcerskie 7-osobowe

NA ORBICIE
Zostań gwiazdą najlepszych wakacji pod słońcem
dla dziewczyn i chłopaków.

Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

13-17 lat

KOSMICZNE MAZURY

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

1699 zł

1699 zł

1699 zł

1699 zł

Jest bardzo miła atmosfera, są bardzo mili 
wychowawcy. Instruktorzy starają się, żeby 
były jak najlepsze zajęcia. Czas jest bardzo 
dobrze podzielony na zajęcia i wypoczynek. 
Na obiedzie i kolacji jest bardzo duży wybór. 
Cały ośrodek jest bardzo przyjemny i ładny, 
a namioty są bardzo dobrze przystosowane.

Olivier, 15 lat: 
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OBÓZ SUPER
MILITARNY Baczność! Do militarnej przygody

dziewczyn i chłopaków wstąp!

Młodzieżowy obóz dziewczyn i chłopaków, 
którzy chcą się dobrze bawić w militarnym stylu.

MISJA „KOMANDOS”
• pokonasz nowoczesny park linowy • wejdziesz 
na wieżę ze skrzynek, którą samodzielnie 
zbudujesz • odbędziesz dynamiczny paintballowy 
trening snajperski • rozegrasz dwie taktyczne 
gry paintballowe z użyciem broni barwiącej 
Tippmann • na poligonie czeka Cię ekstremalna 
gra power paintball • łącznie na tym obozie 
otrzymasz 650 kulek! • będziesz trenować 
celność i precyzję podczas zajęć łuczniczych 
oraz ćwiczeń z wiatrówką • na wojskowym 
torze przeszkód sprawdzisz nabyte w czasie 
obozu umiejętności.

MISJA „DESANT”
• quadem renomowanej firmy (japońską 
yamahą lub amerykańskim polarisem) 
przejedziesz po specjalnym torze • tylko na tym 
obozie weźmiesz udział w Operacji Desantowej 
Przyczółek i odbijesz przeciwny brzeg jeziora 
• bezpiecznie przeprawisz się własnoręcznie 
zbudowanymi tratwami • wodne wyzwanie 
podczas wyprawy kajakiem • gry terenowe 
Szpion, Błędny Azymut z nauką posługiwania się 

kompasem, Nocny Desant, Szkolenie Medyka 
z elementami pierwszej pomocy.

MISJA „ZWIADOWCA”
• poznasz tajniki taktyki i strategii (planowanie 
i poruszanie się w wybranych formacjach oraz 
szykach z użyciem wiernej imitacji słynnej broni 
AK-47) • rozszerzony kurs przetrwania: podstawy 
survivalu i jego rodzaje, puszka survivalowca, 
budowa schronienie w trudnych warunkach, 
podstawowe stosy ogniskowe, sposoby rozpa- 
lania ognia i pozyskiwania wody, kamuflaż 
i maskowanie z wykorzystaniem pałatki woj- 
skowej. Ponadto weźmiesz udział w zajęciach 
łącznościowych z wykorzystaniem telefonów 
polowych.

MISJA „KOSZARY”
• warsztaty z wierną imitacją broni palnej – 
budowa i zasady bezpiecznego użytkowania 
• musztra i codzienna zaprawa poranna 
• gladiatorzy – będziesz próbować strącić 
przeciwnika z podestu za pomocą gąbkowej 
lancy • Akcja Integracja – weźmiesz udział 
w grach, które pozwolą Wam lepiej się poznać 
• z całą grupą zaprojektujesz i wykonasz flagę 

Waszego obozu • naszyjesz na pagony 
zaprojektowany stopień • prawda czy wyzwanie 
– wykażesz się refleksem przy licytacji pytań 
i odpowiesz na ciekawe pytania dotyczące 
wojskowości • weźmiesz udział w Letnim 
Trójboju Obronnym.

MISJA „ROZRYWKA”
• wycieczka rowerami wodnymi wzdłuż 
rezerwatu przyrody Kulka • dyskoteki z DJ-em 
i super muzyką w Cool Clubie • odlotowe 
imprezy na kosmicznym Poziomie X • Talent 
Show • ognisko z pieczeniem kiełbasek 
• plażowanie i kąpiele.

DODATKOWO
Na początku otrzymasz militarną bluzę polową, 
a na koniec nieśmiertelnik i dyplom.

Spocznij!

namioty harcerskie 7-osobowe

Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

13-17 lat Zabierz ze sobą śpiwór.

OBÓZ AKTYWNY

Zajęcia na obozie zorganizowane były 
bardzo dobrze, desant jak zwykle mnie 
zaskoczył i był interesujący. Wyżywienie też 
było bardzo dobre, a zwłaszcza stołówkowe 
naleśniki. Obóz oceniam bardzo pozytyw-
nie, a pomimo pogody wychowawcy 
podołali zadaniu i spisali się na medal.

Karol, 16 lat
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1499 zł
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1499 zł
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OBÓZ MEGA
PAINTBALLOWY 2000 kulek paintballowych

dla najbardziej wymagających graczy.

Obóz dla prawdziwych fanów paintballu!
To tutaj otrzymasz największą liczbę kulek,
aż 2000! To tutaj poznasz laserowy paintball.  
Niektóre potyczki paintballowe stoczysz
na specjalnym polu na poligonie.

EKSTREMALNE ROZGRYWKI
• poznasz zasady działania markerów oraz 
odbędziesz dwa treningi snajperskie – statyczny 
i dynamiczny na strzelnicy paintballowej (cztery 
tarcze strzeleckie, profesjonalne repliki broni 
palnych) • rozegrasz pięć fabularyzowanych, 
rozbudowanych gier taktycznych z użyciem 
broni barwiącej Tippmann na specjalnie 
przygotowanym polu udasz się na nocną 
potyczkę paintballową • zagrasz w dwie gry 
speedball. Zagrasz też w laserowy paintball – 
czekają Cię potyczki ze świetlną bronią 
i detektorami trafień. 

ROZWÓJ OSOBISTY
• przejdziesz nowoczesny park linowy 
• będziesz wspinać się na wieżę ze skrzynek, 
którą samodzielnie zbudujesz • przejdziesz 
trening celności z użyciem wiatrówki • będziesz 
trenować celność i precyzję podczas zajęć 
łuczniczych • pokonasz .specjalny tor utrzymując 

równowagę na segwayu, czyli dwuśladowym 
pojeździe elektrycznym. Ponadto weźmiesz 
udział w rozszerzonym kursie przetrwania, 
w czasie którego poznasz podstawy survivalu 
oraz jego rodzaje, dowiesz się, do czego służy 
puszka survivalowca i jak ją zrobić, nauczysz 
się budować schronienie w trudnych 

warunkach, poznasz podstawowe stosy 
ogniskowe oraz sposoby rozpalania ognia 
i pozyskiwania wody, nauczysz się przygoto-
wywać posiłek w terenie, kamuflować i masko-
wać z wykorzystaniem pałatki wojskowej.

BUDOWANIE ZESPOŁU
• odbędziesz integracyjną wyprawę rowerami 
wodnymi wzdłuż granic rezerwatu przyrody 
Kulka • Archery Challenge – staniesz do peł- 
nego adrenaliny i bezpiecznego starcia 
łuczników • poznasz podstawy taktyki i strategii 
– planowania i poruszanie się w wybranych 
formacjach, szykach (zajęcia z użyciem wiernej 
imitacji słynnej broni AK-47)  • weźmiesz udział 
w grach terenowych z wykorzystaniem nawiga-
cji GPS oraz map (m.in. Tajna Misja, Tropami 
Wodza, Ranny Lotnik). Ponadto wykonacie 
wspólnie flagę obozu.

DODATKOWO
• dyskoteka z DJ-em i super muzyką w Cool 
Clubie • odlotowa impreza na kosmicznym 
Poziomie X • Talent Show • plażowanie i kąpiele 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek • gry i zabawy, 
konkursy i inne atrakcje.

namioty harcerskie 7-osobowe

Szczegóły zakwaterowaniastr. 16

12-16 lat Zabierz ze sobą śpiwór.

OBÓZ AKTYWNY

TURNUSY 2022 

25.06–5.07

6.07–16.07

17.07–27.07

28.07–7.08

8.08–18.08

19.08–29.08

1599 zł

1599 zł

1599 zł

1599 zł

1599 zł

Poznałem bardzo fajnych i bardzo 
przyjaznych ludzi. Bardzo mi się podobała 
gra paintballowa, również podobały mi się 
inne zajęcia, np. park linowy i skrzynki.

Aleksander, 12 lat: 
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6.

termin: cena:

159 zł
159 zł
39 zł

59 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

OPCJE DODATKOWE

str. 16

str. 17

str. 17

str. 17
str. 17
str. 17
str. 14

Wyżywienie, zakwaterowanie
Transport, miejsce wyjazdu
Relacje z kolonii, zdjęcia i filmy uczestników oraz konkurs „Wyraź swoje zdanie”

Pakiet Aktywny
Pakiet Mega Paintball
Super koszulka Kulka 2022 
Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Gwarancją Niezmienności Ceny
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Prośby o wspólne zakwaterowanie uczestni-
ków należy zgłaszać podczas rezerwacji. 
Nie możemy zagwarantować spełnienia próśb 

W celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu 
atrakcji w OW Kulka obowiązuje zasada, 
że uczestnicy korzystają z telefonów i innych 
urządzeń elektronicznych w przerwach 
między zajęciami. Stołówka jest strefą wolną 

WAŻNE
INFORMACJE

CO ZABRAĆ ?

KOLONIE I OBOZY W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM KULKA

dla rodziców 
i opiekunów

Przyjazd
Odwiedziny
Odbiór

Telefony

Zakwaterowanie

Uczestnicy nie mogą samodzielnie przecho-
wywać i przyjmować lekarstw, parafarma-
ceutyków i podobnych środków. Dotyczy to 
także leków przyjmowanych na stałe – nawet 
jeśli dziecko jest samodzielne i odpowiedzialne, 
zawsze istnieje ryzyko dostania się tabletek 
w ręce innego uczestnika.

Lekarstwa

Informujemy, że ośrodek Kulka to miejsce 
z założenia przeznaczone wyłącznie dla 
dzieci i młodzieży. Oprócz uczestników 
w miejscach zakwaterowania może przebywać 
tylko kadra kolonii i obozów, a także pracowni-
cy ośrodka. Zasada ta obowiązuje bez 
wyjątków przez cały turnus, również w dniu 
wjazdowym.
Rodziców i opiekunów przywożących uczestni-
ków osobiście pierwszego dnia kolonii 
zapraszamy do specjalnej strefy programo-
wej, gdzie będzie można obejrzeć i skorzystać 
z kilku naszych atrakcji, w tym także poznać 
te najnowsze. Z przyczyn organizacyjnych 
prosimy o obecność w strefie maksymalnie 
dwóch osób odwożących dziecko.

Na drogę dojazdową, zwłaszcza 
dalszą, należy wyposażyć dziecko 
w suchy prowiant oraz wodę. 

W przypadku obozu pod namiotami, 
należy zabrać śpiwór i ewentualnie 
małą poduszkę (jaśka).

W bagażu uczestnika 
powinny się znaleźć m.in.: 

strój kąpielowy

krem przeciwsłoneczny 
z filtrem

nakrycie głowy

obuwie i strój 
sportowy

kurtka 
przeciwdeszczowa

przybory toaletowe 
(ręcznik, mydło, 
pasta i szczoteczka 
do zębów itp.)

W przypadku odwiedzin dziecka w czasie 
turnusu, spotkanie będzie możliwe w obrębie 
Recepcji, po uprzednim kontakcie z kierownic-
twem kolonii. Także zabranie uczestnika 
z kolonii, czasowe lub stałe, wymaga 
formalnego kontaktu z kierownikiem kolonii 
lub osobą przez niego upoważnioną.
Przed odwiedzinami warto upewnić się, 
czy dziecko w tym czasie nie ma ważnych 
dla niego zajęć lub nie znajduje się poza 
ośrodkiem (na wycieczce, w lesie lub 
na „poligonie”).

Odbiór dziecka przez osobę inną niż rodzic 
lub prawny opiekun wymaga pisemnego 
upoważnienia.

od telefonów. W czasie zajęć, posiłków oraz 
ciszy nocnej telefony i podobne urządzenia 
powinny być wyłączone, można je również 
zdeponować u wychowawcy. Zapewniamy 
stały kontakt telefoniczny z wychowawcą.

Na koloniach zatrudniona jest wykwalifiko-
wana pielęgniarka, która dopilnuje, aby 
dziecko zażywało stałe leki o wyznaczonych 
porach. Konieczne jest podanie w karcie 
obozowej informacji o wszystkich przyjmowa-
nych przez dziecko lekach oraz chorobach 
(w tym o uczuleniach).

zgłoszonych później niż 2 tygodnie przed
wyjazdem. W dniu przyjazdu uczestników 
miejsca są już przydzielone.
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ZIELONE 
SZKOŁY
NA MAZURACH

Dedykowany dzieciom i młodzieży ośrodek Kulka 
to nowoczesne miejsce z mnóstwem wyjątkowych 
atrakcji. Idealne miejsce nie tylko latem, 
gdy organizujemy świetne kolonie i obozy, 
ale również wiosną, kiedy gościmy Zielone Szkoły 
i jesienią w czasie szkolnych pobytów integracyjnych.

NOWOŚCI  2022

1.

2.

3.

4.

STREFA 
UFO

Kosmiczna zabawa 
na najwyższym poziomie! 
Spodek nie z tej ziemi, 
tajna sala odpraw i pełne 
tajemnic Laboratorium.

KINO 
GWIEZDNE

Trójwymiarowe projekcje na specjalnej kopule 
ogromnych rozmiarów w najnowocześniejszym 
kinie sferycznym 3D.

LASEROWY 
PAINTBALL

HALA 
KONCERTOWA

Bezpieczne laserowe bitwy ze świetlną bronią 
i detektorami trafień na kilkuset metrach 
zadaszonej powierzchni.

Gigantyczny i nowoczesny Poziom X. 
Niesamowite dyskoteki, koncerty, występy 
i inne atrakcyjne wydarzenia.

ul. Mickiewicza 17/2
10-508 Olsztyn

89 527 47 67
poczta@szarpie.pl szarpie.pl



ul. Mickiewicza 17/2
10-508 Olsztyn

89 527 47 67
poczta@szarpie.pl

BIURO PODRÓŻY SZARPIE TRAVEL

szarpie.pl


