
BESKIDY dla aktywnych - Ustroń 

Czym jest „przygoda edukacyjna” ? 
„zostać wychowanym, lecz nie przez słowa, 

mowy, upomnienia, nagany czy kary, 

lecz przez przeżycia.” 

                                         August Aichborn 

 

Cena: 145 zł / os. 

Wyjazd z Mysłowic o godz.: 8:00. Przyjazd do Ustronia. Wjazd na Górę Równicę gdzie znajduje park 

linowy oraz centrum zabaw integracyjnych. W programie m,inn.:  

W programie pobytu: Zabawy integracyjne: pakiet pięciu zabaw: 

„Poza światem” – to gra integracyjna polegająca na przedostaniu się całej grupy z „bezludnej wyspy” na inną, 

obfitującą we wszystkie rozkosze tego świta. Po drodze na śmiałków czekają niebezpieczne pułapki, które mogą 

być pokonane tylko wspólnymi siłami. 

„Marsz na orientację” – grupa mając całkowicie zasłonięte oczy (chusty), ma za zadanie odnaleźć ukryty w lesie 

skarb. Przed rozpoczęciem poszukiwań uczestnicy mogą przez krótki czas zobaczyć trasę, którą muszą pokonać. 

Poruszając się wzdłuż liny rozwieszonej pomiędzy drzewami zapamiętany obraz będzie dodatkową pomocą. 

„Sieć pajęcza” – grupa ma do pokonania olbrzymią sieć pajęczą przedostając się na drugą jej stronę przez jej 

otwory. Najmniejsze nawet dotknięcie którejkolwiek z części powoduje, że grupa musi zacząć od początku. 

         

Wszyscy na pokład: Zadaniem grupy jest przedostanie się z „bezludnej wyspy” na pokład okrętu, który zabierze 

ją z powrotem do domu. Cała trudność polega jednak na tym, że na pokład „frachtowca” prowadzi tylko jedna 

jedyna, ukryta głęboko w tropikalnych lasach droga, którą należy odnaleźć (mata w formie pól szachownicy- 

należy stąpać tylko po określonych polach, które zna tylko instruktor prowadzący). 

Nad przepaścią: Zadaniem grupy jest przedostanie się na „drugą stronę przepaści” pokonując ja poprzez belkę 

stanowiącą prowizoryczny most (30 cm nad ziemią). Dodatkowo grupa jest podzielona według pewnych kryteriów i 

musi dokonać zamiany miejsc stojąc na moście i nie spadając z niego 

              



Park Linowy: każdy uczestnik będzie miał do wyboru jedną z tras: 

Zadaniem grupy będzie pokonanie toru przeszkód na wysokości składającego się z takich przeszkód jak mosty 

birmańskie, tybetańskie, latające belki, tyrolki, pionowe sieci, ruchome kładki, i wiele innych. Zanim jednak 

ktokolwiek wejdzie na wysokość, weźmie udział w szkoleniu z zasad posługiwania się sprzętem alpinistycznym 

takim jak lonża, bloczek zjazdowy, uprząż itp. 

             

Pieczenie kiełbaski w Indiańskim TIPI – w przerwie imprezy wszyscy uczestnicy pieką wspólnie kiełbaski w 

prawdziwym indiańskim TIPI.  

 

    Wyjazd w kierunku Mysłowic. Zakończenie wycieczki planowane w godzinach popołudniowych. 

 
*Program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

*Kalkulacja zrobiona dla grupy 40 uczniów + 4 opiekunów. 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem klasy lux 

- realizowanie powyższego programu. Zapewniona opieka instruktorów podczas całego pobytu !!!!! 

- opieka pilota podczas całego wyjazdu 

- wyżywienie zgodnie z programem 

- bilety wstępu do parku linowego 

- ubezpieczenie KL + NNW 

 

 

Organizator: 

Firma Usługowa EVI TRANS Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798 

e-mail: ewa.bak@op.pl 
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