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Biwaki i zielone szkoły w Runowie 2018 

 

Dbając o intensywny rozwój dzieci i młodzieży proponujemy Państwu aktywny wypoczynek wśród 

licznych potoków i lasów. Dysponujemy szeregiem atrakcji oraz doświadczoną kadrą animacyjną, która 

zapewnia rozrywkę i dba o miłą atmosferę każdego pobytu. 
 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

 Zapraszamy na przebojowe pobyty w niesamowite miejsca do krainy Kaszub. Runowo to 

malowniczo położona wieś wśród lasów i wzgórz. Gdzie tak blisko jest do morskich plaż (Ustka, Łeba), czy 

średniowiecznego Gdańska, a zarazem tak daleko od zgiełku i gwaru wielkomiejskich ulic. Górzysta okolica, 

rezerwat przyrody Grodzisko Runowo, potoki i jezioro oraz niezapomniany klimat sprawiają, iż każdy kto 

odwiedza te tereny, zakochuje się w nich.  

 

Holiday Camp 

Ośrodek kolonijny "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie to XVIII - wieczny pałac 

wraz z kompleksem wypoczynkowym położony jest na 5 - hektarach. Goście mogą korzystać z 

przypałacowego parku z fontanną i ślizgami wodnymi, boisk do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i 

rugby, „Runowskiej Plaży" - piaszczyste boisko wraz z terenem rekreacyjnym, placów zabaw (w tym 

wioska indiańska, traperska osada), strzelnicy, toru paintballowego, wiat zajęciowych, ścianki 

wspinaczkowej, parku linowego, drewnianych domków, pola namiotowego oraz kompleksu 

jeździeckiego. W razie niepogody dysponujemy halą 600 m kw, w której znajduje się duża ścianka 

wspinaczkowa 5 metrów na 5 metrów oraz plac jeździecki i odbywają się zajęcia animacyjne.  

 

http://runowo.pl/o-nas/o-palacu/
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Stajnia Pałac Runowo, jest Certyfikowanym Ośrodkiem Jeździeckim Polskiego Związku 

Jeździeckiego i prowadzi całoroczną profesjonalną naukę jazdy konnej, wraz z przygotowaniem do 

„Brązowej Odznaki" i odznaki „Jeżdżę Konno" PZJ. Kadrę stanowią instruktorzy, zawodnicy, specjaliści do 

spraw hodowli koni z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem. Około 30 spokojnych koni, 

profesjonalnie przygotowane parkury i malownicze trasy konne zostały specjalnie przygotowane z myślą o 

dzieciach i młodzieży. 
 

Noclegi: 

• Pałac: dwukondygnacyjny budynek składa się z: dużej i stylowej sali jadalnej; holu z zabytkowym 

kominkiem; wszechstronnych pokoi od 3 do 8 os., dodatkowych sanitariatów na końcach 

kondygnacji, werandy - sali zajęciowej i gabinetu lekarskiego. Obiekt jest monitorowany i 

klimatyzowane sale jadalne. Kuchnia serwuje gościom zróżnicowane dania polskie i europejskie z 

uwzględnieniem diety wegetariańskiej. 

• Domki: Kompleks drewnianych domków znajduje się 150 m od Pałac obok „Runowskiej Plaży" 

piaszczystego boiska wraz z placem zabaw. Wyposażono je w 6 łóżek, szafę szafki i stolik. Każdy ma 

własną łazienkę oraz werandę skierowaną na nasłonecznione południe oraz  plac apelowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobyt 2-dniowy - program 
 

Dzień 1 
 

• Przyjazd 
• Obiad, zakwaterowanie 
• Pionierka obozowa- wyjście do lasu na zajęcia – techniki przetrwania w lesie, budowanie 
obozowiska, rozpalanie ognia itp., przejście po moście linowym przez rzekę. Program integrujący 
grupę   
• Kolacja 
• Dyskoteka z tańcami animacyjnymi prowadzona przez instruktorów 

 

„Doświadczona kadra 
animacyjna tworzy 

niezapomniany klimat 
wspaniałej zabawy.” 
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Dzień 2 
 

• Śniadanie 
• Zakończenie i wyjazd 

Istnieje możliwość dokupienia programu - Paintball - prowadzonego na specjalnym poligonie 

paintballowym Delta (konieczny jest przejazd we własnym zakresie na poligon oddalony o ok.5 km; koszt ok. 

70 zł za 200 kul z pełnym wyposażeniem i mundurami ochronnymi). 

(https://www.facebook.com/poligondelta/photos?ref=page_internal) 

 
Koszt pobytu dwudniowego z zakwaterowaniem, programem oraz pełnym wyżywieniem to 
140 zł od osoby (z własnymi śpiworami). 
Koszt pościeli- 1ozł/osoba, 
1 opiekun na 15 osób gratis (pościel dla opieki gratis) 

Pobyt 3-dniowy - program 
 

Dzień 1 
 

• Przyjazd 
• Obiad, zakwaterowanie 
• Pionierka obozowa- wyjście do lasu na zajęcia – techniki przetrwania w lesie, budowanie 
obozowiska, rozpalanie ognia itp., przejście po moście linowym przez rzekę. Program integrujący 
grupę   
• Kolacja 
• Dyskoteka z tańcami animacyjnymi prowadzona przez instruktorów 

 

Dzień 2 
 

• Śniadanie 
• Extrime survival- ekstremalne wejście na bagna-przejście wyznaczonym szlakiem z 
instruktorem. Uwaga!!! wymagana odzież i obuwie, które można po programie wyrzucić, program 
odbywa się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.  
• Obiad, zakwaterowanie 
• Zajęcia integracyjne w Małpim Raju połączone z wejściem na Most 
Tybetański, rozwieszony na 7m wysokości – dużo adrenaliny pod nadzorem 
instruktora – zajęcia alpinistyczne w pełnej asekuracji  
• Kolacja 
• Podchody wieczorne z podziałem na grupy i zadania oraz ognisko z 
kiełbaskami 

 

https://www.facebook.com/poligondelta/photos?ref=page_internal
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Dzień 3 

• Śniadanie 

• Zakończenie i wyjazd 
Istnieje możliwość dokupienia programu - Paintball - prowadzonego na specjalnym poligonie 

paintballowym Delta (konieczny jest przejazd we własnym zakresie na poligon oddalony o ok.5 km; 

koszt ok. 70 zł za 200 kul z pełnym wyposażeniem i mundurami ochronnymi). 

(https://www.facebook.com/poligondelta/photos?ref=page_internal) 

 
Koszt pobytu trzydniowego z zakwaterowaniem, programem oraz pełnym wyżywieniem to 
250 zł od osoby (z własnymi śpiworami). 
Koszt pościeli- 1ozł/osoba, 
1 opiekun na 15 osób gratis (pościel dla opieki gratis)  

 

Pobyt 4-dniowy — program 

Zajęcia realizowane są przez instruktorów oraz animatorów tak, aby program mógł być 

swobodnie realizowany przy zaangażowaniu wszystkich uczestników. 
 

Dzień 1 
• Przyjazd 
• Obiad, zakwaterowanie 
• Pionierka obozowa- wyjście do lasu na zajęcia – techniki przetrwania w lesie, budowanie 
obozowiska, rozpalanie ognia itp., przejście po moście linowym przez rzekę. Program integrujący 
grupę   
• Kolacja 
• Dyskoteka z tańcami animacyjnymi prowadzona przez instruktorów 

 

Dzień 2 
• Śniadanie 
• Extrime survival- ekstremalne wejście na bagna-przejście wyznaczonym szlakiem z 
instruktorem. Uwaga!!! wymagana odzież i obuwie, które można po programie wyrzucić, program 
odbywa się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.  
• Obiad, zakwaterowanie 
• Zajęcia integracyjne w Małpim Raju połączone z 
wejściem na Most Tybetański, rozwieszony na 7m 
wysokości – dużo adrenaliny pod nadzorem instruktora – 
zajęcia alpinistyczne w pełnej asekuracji  
• Kolacja 
• Podchody wieczorne z podziałem na grupy i 
zadania oraz ognisko z kiełbaskami 

https://www.facebook.com/poligondelta/photos?ref=page_internal
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Dzień 3 

 Śniadanie  

 Zajęcia alpinistyczne - "Skrzynki - układanie 
wieży"– zajęcia alpinistyczne w pełnej asekuracji 
oraz strzelanie z wiatrówki 

 obiad 

 Bitwa o flagę- program oparty na grach 

terenowych łączący elementy maskowania i 

survivalu, podczas którego z pomocą instruktorów 

grupa kreuje własne zasady gry 

 kolacja 

 zajęcia integracyjne - blok zabaw i konkurencji 

sportowo-integracyjnych 

Dzień 4 

• Śniadanie 

• Zakończenie i wyjazd 
Istnieje możliwość dokupienia programu - Paintball - prowadzonego na specjalnym poligonie 

paintballowym Delta (konieczny jest przejazd we własnym zakresie na poligon oddalony o ok.5 km; 

koszt ok. 70 zł za 200 kul z pełnym wyposażeniem i mundurami ochronnymi). 

(https://www.facebook.com/poligondelta/photos?ref=page_internal) 

 
Koszt pobytu czterodniowego z zakwaterowaniem, programem oraz pełnym wyżywieniem to 
370 zł od osoby (z własnymi śpiworami). 
Koszt pościeli- 1ozł/osoba, 
1 opiekun na 15 osób gratis (pościel dla opieki gratis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/poligondelta/photos?ref=page_internal
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Pobyt 5-dniowy - program 

Zajęcia realizowane są przez instruktorów oraz animatorów tak, aby program mógł być 

swobodnie realizowany przy zaangażowaniu wszystkich uczestników. 

Dzień 1 
• Przyjazd 
• Obiad, zakwaterowanie 
• Pionierka obozowa- wyjście do lasu na 
zajęcia – techniki przetrwania w lesie, 
budowanie obozowiska, rozpalanie ognia itp., 
przejście po moście linowym przez rzekę. 
Program integrujący grupę   
• Kolacja 
• Dyskoteka z tańcami animacyjnymi 
prowadzona przez instruktorów 

 

Dzień 2 
• Śniadanie 
• Extrime survival- ekstremalne wejście 
na bagna-przejście wyznaczonym szlakiem z 
instruktorem. Uwaga!!! wymagana odzież i 
obuwie, które można po programie wyrzucić, 
program odbywa się przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych.  

• Obiad, zakwaterowanie 
• Zajęcia integracyjne w Małpim Raju 
połączone z wejściem na Most Tybetański, rozwieszony na 7m wysokości – dużo adrenaliny pod 
nadzorem instruktora – zajęcia alpinistyczne w pełnej asekuracji  
• Kolacja 
• Podchody wieczorne z podziałem na grupy i zadania oraz ognisko z kiełbaskami 

 

Dzień 3 
 Śniadanie  

 Zajęcia alpinistyczne - "Skrzynki - układanie wieży"– zajęcia alpinistyczne w pełnej 
asekuracji oraz strzelanie z wiatrówki 

 obiad 

 Bitwa o flagę- program oparty na grach terenowych łączący elementy maskowania i survivalu, 

podczas którego z pomocą instruktorów grupa kreuje własne 

zasady gry 

 kolacja 

 zajęcia integracyjne - blok zabaw i konkurencji 

sportowo-integracyjnych 

Dzień 4 
 

 Śniadanie (+suchy prowiant) 

 Wycieczka piesza (ok. 3 km) do sortowni śmieci 

RIPOK w Chlewnicy oraz Biogazowni - działania 

proekologiczne w dzisiejszym świecie są niezwykle ważne dla 

naszego środowiska. Zajęcia w biogazowni i sortowni śmieci 

RIPOK połączone z emocjonującą dawką adrenaliny, dają 

idealny program dla dzieci i młodzieży 

 Obiadokolacja 
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 Strzelanie z łuku, wejście na ściankę wspinaczkową. 

 ognisko z kiełbaskami 

 

Dzień 5 

• Śniadanie 

• Zakończenie i wyjazd 
Istnieje możliwość dokupienia programu - Paintball - prowadzonego na specjalnym poligonie 

paintballowym Delta (konieczny jest przejazd we własnym zakresie na poligon oddalony o ok.5 km; 

koszt ok. 70 zł za 200 kul z pełnym wyposażeniem i mundurami ochronnymi). 

(https://www.facebook.com/poligondelta/photos?ref=page_internal) 

 
Koszt pobytu pięciodniowego z zakwaterowaniem, programem oraz pełnym wyżywieniem to 
490 zł od osoby (z własnymi śpiworami). 
Koszt pościeli- 1ozł/osoba, 
1 opiekun na 15 osób gratis (pościel dla opieki gratis)  
 

 

Pobyt 6-dniowy - program 

Zajęcia realizowane są przez instruktorów oraz animatorów tak, aby program mógł być 

swobodnie realizowany przy zaangażowaniu wszystkich uczestników. 
 

Dzień 1 
• Przyjazd 
• Obiad, zakwaterowanie 
• Pionierka obozowa- wyjście do lasu na zajęcia – techniki przetrwania w lesie, budowanie 
obozowiska, rozpalanie ognia itp., przejście po moście linowym przez rzekę. Program integrujący 
grupę   
• Kolacja 
• Dyskoteka z tańcami animacyjnymi prowadzona przez instruktorów 

 

Dzień 2 
• Śniadanie 
• Extrime survival- ekstremalne wejście na bagna-przejście wyznaczonym szlakiem z 
instruktorem. Uwaga!!! wymagana odzież i obuwie, które można po programie wyrzucić, program 
odbywa się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.  
• Obiad, zakwaterowanie 

https://www.facebook.com/poligondelta/photos?ref=page_internal
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• Zajęcia integracyjne w Małpim Raju 
połączone z wejściem na Most Tybetański, 
rozwieszony na 7m wysokości –– zajęcia 
alpinistyczne w pełnej asekuracji  
• Kolacja 
• Podchody wieczorne z podziałem na grupy i 
zadania oraz ognisko z kiełbaskami 

 

Dzień 3 
 Śniadanie  

 Zajęcia alpinistyczne - "Skrzynki - układanie 
wieży"– zajęcia alpinistyczne w pełnej asekuracji 
oraz strzelanie z wiatrówki 

 obiad 

 Bitwa o flagę- program oparty na grach 

terenowych łączący elementy maskowania i 

survivalu, podczas którego z pomocą instruktorów 

grupa kreuje własne zasady gry 

 kolacja 

 zajęcia integracyjne - blok zabaw i konkurencji 

sportowo-integracyjnych 

Dzień 4 
 Śniadanie (+suchy prowiant) 

 Wycieczka piesza (ok. 3 km) do sortowni 

śmieci RIPOK w Chlewnicy oraz Biogazowni 

- działania proekologiczne w dzisiejszym świecie są 

niezwykle ważne dla naszego środowiska. Zajęcia w 

biogazowni i sortowni śmieci RIPOK połączone z 

emocjonującą dawką adrenaliny, dają idealny 

program dla dzieci i młodzieży 

 Obiadokolacja 

 Strzelanie z łuku, wejście na ściankę 

wspinaczkową. 

 ognisko z kiełbaskami 

 

Dzień 5 
 Śniadanie 

 Survival: OGIEŃ - Czy wiesz, że możesz rozpalić 
ognisko bez ognia?! Razem z nasza kadrą nauczysz 
się rozpalania ogniska w lesie bez użycia zapałek i 
zapalniczki, MASKOWANIE: Czy wiesz, że 
najlepiej kamuflującym się zwierzem jest Gekon 
liścioogonowy?! Poznaj techniki maskowania i nie 
daj się odnaleźć wśród lasów.; WODA: Czy wiesz, 
że można pić brudną wodę z rzeki?! Sam zrobisz filtr 
do wody, dzięki któremu możesz przetrwać w lesie 
nawet kilkanaście dni. 

 Obiad 

 Wizyta w stajni - przejażdżki wozem 
drabiniastym oraz wierzchem konno 

 Kolacja 

 dyskoteka pożegnalna z tańcami animacyjnymi 
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Dzień 6 

• Śniadanie 

• Zakończenie i wyjazd 
Istnieje możliwość dokupienia programu - Paintball - prowadzonego na specjalnym poligonie 

paintballowym Delta (konieczny jest przejazd we własnym zakresie na poligon oddalony o ok.5 km; 

koszt ok. 70 zł za 200 kul z pełnym wyposażeniem i mundurami ochronnymi). 

(https://www.facebook.com/poligondelta/photos?ref=page_internal) 

 
Koszt pobytu sześciodniowego z zakwaterowaniem, programem oraz pełnym wyżywieniem 
to 560 zł od osoby (z własnymi śpiworami). 
Koszt pościeli- 1ozł/osoba, 
1 opiekun na 15 osób gratis (pościel dla opieki gratis) 

 

WAŻNE!!! 
 

Pobyty kończą się śniadaniem ostatniego dnia. Istnieje możliwość 
dokupienia programu oraz obiadu, jednak dzieci swoje bagaże znoszą do 

jednej zamykanej Sali na parterze i czekają na autokar. 

 

https://www.facebook.com/poligondelta/photos?ref=page_internal

