
Obozy Młodzieżowe lato 2015 
Almatur – Zbrosławice 
Program szczegółowy 

 

  

 
TURNUS 1 TURNUS 2 TURNUS   3 TURNUS 4 TURNUS 5 

Dzień 1 

27.06 sobota 
Przyjazd i rozlokowanie 
od godz. 15 
Zapoznanie się z 
zasadami zachowania się 
w stajni i bezpiecznego 
obchodzenia  się z końmi 
wykład instruktora 

8.07. środa 
Przyjazd i rozlokowanie 
od godz. 15 
Zapoznanie się z 
zasadami zachowania się 
w stajni i bezpiecznego 
obchodzenia  się z końmi 
wykład instruktora 

19.07 niedziela 
Przyjazd i rozlokowanie 
od godz. 15 
Zapoznanie się z 
zasadami zachowania się 
w stajni i bezpiecznego 
obchodzenia  się z końmi 
wykład instruktora 
 

30.07 czwartek 
Przyjazd i rozlokowanie 
od godz. 15 
Zapoznanie się z 
zasadami zachowania się 
w stajni i bezpiecznego 
obchodzenia  się z końmi 
wykład instruktora 

10.08 poniedziałek 
Przyjazd i rozlokowanie 
od godz. 15 
Zapoznanie się z 
zasadami zachowania się 
w stajni i bezpiecznego 
obchodzenia  się z końmi 
wykład instruktora 

Dzień 2 

28.06. niedziela 
Dla zainteresowanych 
wyjście do kościoła 
Kurs tańca towarzyskiego 
Dyskoteka 

9.07 czwartek 
zapoznanie z okolicą 
spacer 
Kurs tańca Kizomba 
Dyskoteka 

20.07 poniedziałek 
zapoznanie z okolicą 
spacer 
Kurs tańca towarzyskiego 
Dyskoteka 

31.07 piątek 
zapoznanie z okolicą 
spacer 
Kurs tańca towarzyskiego 
Dyskoteka 

11.08 wtorek 
Kurs tańca towarzyskiego 
Dyskoteka 

Dzień 3 

29.06 poniedziałek 
Przygotowanie programu 
artystycznego na ognisko 
ognisko 
karaoke 
 

10.07 piątek 
Wyjazd do Kina i centrum 
Handlowego w Gliwicach 

21.07 wtorek 
Przygotowanie programu 
artystycznego na ognisko 
ognisko 
karaoke 
 
 

1.08 sobota 
Przygotowanie programu 
artystycznego na ognisko 
ognisko 
karaoke 
 

12.07. środa 
Przygotowanie programu 
artystycznego na ognisko 
 
ognisko 
karaoke 
 
 



Dzień 4 

30,06. wtorek 
wyjazd do Aqua Parku w 
Tarnowskich Górach 

11.07 sobota 
Przygotowanie programu 
artystycznego na ognisko 
ognisko 
 

22.07. środa 
wyjazd do Aqua Parku w 
Tarnowskich Górach 

2.08 niedziela 
Dla zainteresowanych 
wyjście do kościoła 
Kurs tańca towarzyskiego 

13.08 czwartek 
wyjazd do Aqua Parku w 
Tarnowskich Górach 

Dzień 5 

1.07. środa 
wykład instruktora 
Kurs tańca towarzyskiego 
podchody 
 

12.07 niedziela 
Dla zainteresowanych 
wyjście do kościoła 
Kurs tańca Kizomba 

23.07 czwartek 
spacer do lasu 
Kurs tańca towarzyskiego 

3.08 .poniedziałek 
Wyjazd do Kina i centrum 
Handlowego w Gliwicach 
 

14.08 piątek 
Kurs tańca towarzyskiego 
podchody 
 

Dzień 6 

2.07 czwartek  
spacer do lasu 
woltyżerka 
 

13.07 poniedziałek 
wykład instruktora 
podchody 
 

24.07 piątek 
woltyżerka 
wykład instruktora 
podchody 
 

4 08 wtorek 
woltyżerka 
wykład instruktora 
podchody 
 
 

15.08 sobota 
Przygotowanie prac na 
konkurs plastyczny 
wykład instruktora 
wyjście na Festyn 

Dzień 7 

3.07 piątek 
Wyjazd do Kina i centrum 
Handlowego w Gliwicach 
karaoke 

14.07 wtorek 
woltyżerka 
Wybory Miss i misterów 
obozu 

25.07 sobota 
Przygotowanie prac na 
konkurs plastyczny 
Wybory Miss i misterów 
obozu 

5.08. środa 
Przygotowanie prac na 
konkurs plastyczny 
Olimpiada sportowa 
Wybory Miss i misterów 
obozu 

16.08 niedziela 
Dla zainteresowanych 
wyjście do kościoła 
Olimpiada sportowa 
Wybory Miss i misterów 
obozu 

Dzień 8 

4.07 sobota 
Przygotowanie prac na 
konkurs plastyczny 
wykład instruktora 
Wybory Miss i misterów 
obozu 

15.07. środa 
Przygotowanie prac na 
konkurs plastyczny 
wyjazd do Aqua Parku w 
Tarnowskich Górach 
karaoke 

26.07 niedziela 
Dla zainteresowanych 
wyjście do kościoła 
Kurs tańca towarzyskiego 
wykład instruktora 
Olimpiada sportowa 
Dyskoteka 

6.08 czwartek 
wyjazd do Aqua Parku w 
Tarnowskich Górach 
karaoke 

17.08 poniedziałek 
Wyjazd do Kina i centrum 
Handlowego w Gliwicach 
karaoke 
 



Dzień 9 

5.07 niedziela 
Przygotowanie programu 
artystycznego na ognisko 
Olimpiada sportowa 
Kurs tańca towarzyskiego 
Dyskoteka 

16.07 czwartek 
Olimpiada sportowa 
wykład instruktora 
Kurs tańca Kizomba 
Dyskoteka 

27.07 poniedziałek 
Wyjazd do Kina i centrum 
Handlowego w Gliwicach 
karaoke 

7.08 piątek 
wykład instruktora 
Kurs tańca towarzyskiego 
Dyskoteka 

18.08 wtorek 
woltyżerka 
wykład instruktora 
Kurs tańca towarzyskiego 
Dyskoteka 

Dzień 10 

6.07 poniedziałek 
egzaminy na odznaki PZJ 
Przygotowanie programu 
artystycznego na ognisko 
Worek dla każdego – 
sprzątanie świata 
Ognisko 
Ogłoszenie wyników za 
poszczególne konkursy, 
wręczenie nagród 
wieczór filmowy 
 

17.07 piątek 
egzaminy na odznaki PZJ 
Przygotowanie programu 
artystycznego na ognisko 
Worek dla każdego – 
sprzątanie świata 
Ognisko 
Ogłoszenie wyników za 
poszczególne konkursy, 
wręczenie nagród 
wieczór filmowy 
 
 

28.07 wtorek 
egzaminy na odznaki PZJ 
Przygotowanie programu 
artystycznego na ognisko 
Worek dla każdego – 
sprzątanie świata 
Ognisko 
Ogłoszenie wyników za 
poszczególne konkursy, 
wręczenie nagród 
wieczór filmowy 
 
 

8.08 sobota 
egzaminy na odznaki PZJ 
Przygotowanie programu 
artystycznego na ognisko 
Worek dla każdego – 
sprzątanie świata 
Ognisko 
Ogłoszenie wyników za 
poszczególne konkursy, 
wręczenie nagród 
wieczór filmowy 
 
 
 

19.08. środa 
egzaminy na odznaki PZJ 
Przygotowanie programu 
artystycznego na ognisko 
Worek dla każdego – 
sprzątanie świata 
Ognisko 
Ogłoszenie wyników za 
poszczególne konkursy, 
wręczenie nagród 
wieczór filmowy 
 
 

Dzień 11 

7.07 wtorek 
Pożegnanie 
wyjazd do domu godz. 12 

18.07 sobota 
Pożegnanie 
wyjazd do domu godz. 12 

29.07. środa 
Pożegnanie 
wyjazd do domu godz. 12 

9.08 niedziela 
Pożegnanie 
wyjazd do domu godz. 12 

20.08 czwartek 
Pożegnanie 
wyjazd do domu godz. 12 

 
      

 
Poza wyżej wymienionymi punktami – gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy rekreacyjno sportowe m. inn. : siatkówka, 
siatkówka balonowa, dwa ognie, ringo babningtom, zajecia programowe w grupach wychowawczych 
 
Wszystkie jazdy konne, prace stajenne oraz zajęcia muzyczne do południa wg grafiku ustalonego indywidualnie dla każdego 
uczestnika ; cały program rekreacyjny, wykłady, wycieczki w godzinach popołudniowych i wieczornych. Zajęcia językowe w 
godzinach popołudniowych lub wieczornych wg grafiku ustalonego przez lektora.  

UWAGA 
Program szczegółowy może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych 

lub innych niezależnych od kierownika okoliczności 



Ewentualne zmiany programu korygujemy na bieżąco. 
 
 


