
               CZECHY 
VALAšSKE KLOBOUKY

Hotel Jelenovska*** (z 
basenem)
obóz letni

Valašské Klobouky znajdują się w Białych Karpatach w rejonie wołoskim ok. 
100 km od przejścia granicznego w Cieszynie. Jest to górzysta, czysta, 
ekologiczna kraina z niezliczona ilością lasów i ciekawych historycznych 
miasteczek. 
HOTEL JELENOVSKA*** – położony na wysokości 640 m n.p.m. Posiada 180 
miejsc noclegowych o bardzo dobrym standardzie. Pokoje są w większości 2, 3 i 4 
osobowe z łazienkami i TV. Restauracja, kawiarnia, snack-bar, taras zewnętrzny z 
kominkiem. Masaże, whirlpool, fitness, basen kryty, sauna, 2 boiska, billiard, 
kręglarnia, tenis stołowy, boisko dla dzieci, Przy hotelu znajduje się również 
basen zewnętrzny. (strona hotelu www.jelenovska.cz)
Wyżywienie - 3 posiłki dziennie, śniadanie, obiad, kolacja + suchy prowiant na 
drogę powrotną
PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień - wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez przejście 
graniczne w Cieszynie do Valašske Kloubuky. Zakwaterowanie. Obiadokolacja
2-11 dzień - pobyt w hotelu Jelenovska, organizacja letnich zawodów 
sportowych, korzystanie z basenu w ośrodku, organizacja dyskotek.
3 dzień – śniadanie, pobranie prowiantu, całodzienna wycieczka do jaskiń 
Morawskiego Krasu oraz do Brna
5 dzień – śniadanie, wycieczka do Koprivnicy oraz Stramberku.
7 dzień – śniadanie, organizacja letnich zawodów sportowych, zajęcia 
programowe.
8-10 dzień – po śniadaniu wycieczki górskie, korzystanie z wyposażenia 
ośrodka: basen, wewnętrzny, zewnętrzny, sala gimnastyczna, sale gier
11 dzień – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, powrót do Polski w godzinach 
wieczornych.  
Cena zawiera: transport autokarem (klimatyzacja, WC, video, barek), 
zakwaterowanie w hotelu Jelenovska (10 noclegów), wyżywienie: 10 śniadań, 10 
obiadów,  10 kolacji + suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW i 
KL, opiekę pilota, przewodnika, kadry pedagogicznej, wycieczki opisane w 
programie, korzystanie z  basenu, organizację dyskotek. 
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ATRAKCYJNY PROGRAM:
 survival – „leśna szkoła przetrwania”: budowa i nocleg w szałasach, 
rozpalanie ognisk w różnych warunkach terenowych, rozpoznawanie jadalnych 
roślin, grzybów i tropów zwierząt, pieczenie podpłomyków.
 I pomoc: nauka niesienia pomocy przedmedycznej metodami 
prowizorycznymi, konstruowanie noszy, transport rannego w trudnych warunkach 
terenowych, gra samarytańska sprawdzająca zdobytą przez uczestników wiedzę.
 terenoznawstwo: „czytanie mapy”, nauka orientacji w terenie oraz 
posługiwania się busolą, odnajdywanie północnego kierunku, wędrówki na 
orientację, sygnalizacja i komunikowanie się w terenie, podchody i gry terenowe, 
poszukiwanie ukrytego „skarbu”, wyznaczanie azymutów.
 strzelectwo: strzelanie z łuków oraz długiej broni pneumatycznej do tarcz i 
celów ruchomych, zawody i konkursy strzeleckie.

 poszukiwania: napojów w puszkach, konserw i innych przedmiotów 
niezbędnych w dalszych zajęciach za pomocą elektronicznych wykrywaczy metali, 
rozminowywanie terenu, poszukiwania ukrytych wiadomości i zadań.

Terminy:
 02.07.2014 – 12.07.2014 – 1440 zł
 20.07.2014 – 30.07.2014 – 1440 zł
 30.07.2014 – 09.08.2014 – 1440 zł
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