
Warsztaty szkolne w 
Tipi Kamp 

ZAJĘCIA SURVIVALOWE
ZAJĘCIA PRZYRODNICZE
INTEGRACJA GRUPY
WARSZTATY ARTYSTYCZNE
GRY TERENOWE 
KUCHNIA POLOWA
PIERWSZA POMOC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



SURVIVAL

nauka układania stosów ogniskowych
rozpalanie ognia róznymi sposobami
budowanie szałasów i schronień
nauka orientacji w terenie i czytanie mapy
pierwsza pomoc
samoobrona
ćwiczenia maskowania i zakradania 

Sam na sam z lasem + ognisko
Z mapą i kompasem na ty + ognisko 
czas 5h lub forma skrócona-3h

Przykłady zajęć: 



ZAJĘCIA PRZYRODNICZE
 Gdzie się chowa słońce - zabawy z mapą i kompasem

Mikroświat - las pod lupą 
Gra przyrodnicza o bobrach 3,5 km

Pszczelarstwo - pokaz narzędzi pszczelarza, opowieści o
życiu pszczół, prezentacja pustego ula, podglądanie pszczół

z daleka 

Nasza propozycja:
Zajęcia przyrodnicze, zabawy integracyjne i ognisko

 to doskonały sposób na kilkugodzinną wycieczkę klasową.  
 

czas trwania zajęć 1h, gry terenowe 1-2h 



WARSZTATY ARTYSTYCZNE

 Świeczki z węzy pszczelej 
Decoupage
Warsztaty scrapbookingowe
Warsztaty upcyklingowe
Warsztaty tworzenia biżuterii
Warsztaty stolarskie – cena 35 zł/osoba

Nasza propozycja:
 Zajęcia plastyczne + gra terenowa + ognisko

lub
Zajęcia plastyczne + zajęcia przyrodnicze + ognisko  

 



GRY TERENOWE
Podchody 
Szukanie i ukrywanie skarbów, tworzenie własnych map 
Gra scenariuszowa - gra terenowa z zadaniami
Tropem Łosia - gra dla najmłodszych
Liście i igły - leśna gra z zadaniami plastycznymi i
ciekawostkami o Puszczy Kampinoskiej
Wędrówki dla wytrwałych 6-8 km i więcej 

Czas trwania gier:
1-2,5 godz.w zależności od długości trasy, tematu, wieku

uczestników. 
Długość tras:

Od1,5km do 6,5 km 
 

Po grze ognisko z kiełbaskami i integracja lub warsztaty 
 



inne propozycje
Dzień bez telefonu - gry i zabawy teambuildingowe  
 Zabawy podwórkowe z dawnych lat 
Gotowanie na polanie - kuchnia polowa 
Pierwsza pomoc 

przykłady 5h programu:
 1. Z mapą i kompasem na ty
- warsztaty orientowania się w terenie za pomocą kompasu i przyrody. 
Następnie gra terenowa z mapą. Tworzenie własnych map, ukrywanie i
szukanie skarbów.
- ognisko z kiełbaskami
2. Fabularna gra scenariuszowa 
- pokonanie trasy w celu zdobycia wskazówek do rozwiązania zagadki lub
wykonania zadania.
- ognisko
- dowolne warsztaty przyrodnicze lub plastyczne
3. Sam na sam z lasem 
- warsztaty survivalowe
- ognisko
- gry i zabawy integracyjne
4. Dzień bez telefonu 
- Gry i zabawy teambuildingowe
-podchody
- ognisko



Cennik
Program 5 godzinny

Program 3 godzinny

15 osób - 60 zł/os
20 osób - 55 zł/os
25 osób - 50 zł/os
pow. 25 osób - 45 zł/os

15 osób - 50 zł/os
20 osób - 45 zł/os
25 osób - 40 zł/os
pow. 25 osób - 35 zł/os

Cena obejmuje: 

Warsztaty artystyczne / kuchnia polowa
Dodatkowo płatne:

Ognisko z kiełbaskami
Zajęcia prowadzone przez instruktorów
Dostęp do infrastruktury sanitarnej 



Nazwa: Tipi Kamp Jacek Ostrowski 
Nr konta bankowego: 48 1140 2004 0000 3202 7982 0733 

Tytułem: Imię i nazwisko zamawiającego, rodzaj imprezy,
termin 

Rezerwacja warsztatów

W celu rezerwacji zajęć należy wpłacić
zadatek na konto:

kontakt:
508-430-250

michal@tipikamp.pl


