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MARSZ NA ORIENTACJĘ

WIEŻA ZE SKRZYNEK

Jest połączony z aktywną lekcją wiedzy przyrodniczej.
Orientacja mapy,wykorzystanie kompasu, elementy
terenoznawstwa. Zajęcia terenowe prowadzą przyrodnicy,
leśnicy, którzy w ciągu 1 lub 2 jednostek lekcyjnych przekazują
teorię i praktykę związaną z fauną i florą leśną. Wycieczka
połączona jest z szukaniem punktów orientacyjnych na
specjalnie przygotowanych mapach. Drużyny rywalizują ze
sobą o miano najlepszych terenoznawców.

JEŹDZIECTWO

JAZDA POWOZEM
KONNYM

Uczestnicy układają zespołowo kilkumetrową wieżę 
ze skrzynek. Niby proste, ale z każdą kolejną skrzynką wzrasta
stopień trudności i... wysokość konstrukcji. Niezbędny staje się
więc fachowy sprzęt do asekuracji budowniczego. Zajęcia
prowadzi uprawniony instruktor.

PAINTBALL
Gra zespołowa wykorzystująca pneumatyczne markery
na specjalne kulki wypełnione łatwo zmywalną farbą
spożywczą. Jest to połączenie klasycznych podchodów oraz
gier terenowych z symulacją działań wojskowych. Gra odbywa
się w lesie. W zestawie dla każdego uczestnika znajdują się:
marker, maska, odzież ochronna i zestaw 100 kulek.

Krótkie przejażdżki wierzchem dostosowane do umiejętności
siedzącego w siodle. Oczywiście w toczku na głowie.

Przejażdżki po lesie 12 osobową wagonetką w dwukonnym
zaprzęgu. Zimą kulig z pochodniami.

ŁUCZNICTWO

SLACKLINING
Chodzenie po taśmie zawieszonej ok. 70 cm nad ziemią
pomiędzy drzewami. Nad taśmą lina asekuracyjna z ruchomym
pochwytem. Próbujący utrzymać równowagę zaopatrzony jest
w kask wspinaczkowy.

Nauka strzelania z łuków tradycyjnych, dobranych do
umiejętności i warunków fizycznych łuczników. W pełni
bezpieczny mini tor łuczniczy. Zajęcia prowadzone pod opieką
osoby uprawnionej.

OBOZOWNICTWO
Możliwość rozbicia namiotów (również w celach
noclegowych).



NADLEŚNICTWO w BRYNKU- zwiedzanie ścieżki dydaktycznej i izby tradycji

KOPALNIA ZABYTKOWA w Tarnowskich Górach – zwiedzanie podziemnej części

kopalni

SZTOLNIA „CZARNEGO PSTRĄGA" – podziemny spływ łodziami

KOPALNIA ZABYTKOWA „Guido" w Zabrzu – zwiedzanie podziemnych chodników

AQUAPARK w Tarnowskich Górach- atrakcje wodne

WYPIEK PIZZY

ZWIEDZANIE STAJNI

Zajęcia prowadzone przez naszego Szefa Kuchni przy
specjalnym piecu, połączone z degustacją własnego wypieku.

Możliwość zapoznania się z charakterystyką stajni (wraz 
z zapachem), czyszczeniem koni i ich pielęgnacją.

Nauka strzelania z karabinków pneumatycznych, śrutowych 
do celów na specjalnie przygotowanej mini strzelnicy.

STRZELNICA

BATUTA

BOISKA

Skoki na trampolinie o średnicy 360cm, zabezpieczonej
siatką do wysokości 250cm.

Do dyspozycji gości pozostaje KAWIARNIA (50 miejsc) i POKOJE GOŚCINNE 
(28 miejsc), palenisko i ławy na 50 osób.

Propozycje dodatkowe programu wycieczki 
do Rancza Baranówka:

Galopuję na Ranczo Baranówka!
www.strefadelfinkowychprzyjaciol.pl

lub
www.ranczobaranowka.pl

Wielofunkcyjne boisko sztucznej nawierzchni (siatkówka,
badminton, mini piłka nożna). Boisko do koszykówki. Teren
rekreacyjny.


