OBÓZ TREKKINGOWY
W ALPACH SZWAJCARSKICH

25.06 - 06.07.2018
W ciągu dziesięciu dni skoncentrowanej przygody czeka na Was
mnóstwo atrakcji związanych z górami, wspinaczką i poznawaniem
alpejskiej przyrody. Przed nami wielka górska przygoda w Szwajcarii!
Gdzie jedziemy? Do miejscowości KANDERSTEG
Leży ona w Obrelandzie Berneńskim, w dolinie rzeki Kander,
w kantonie Berno. Ze wszystkich stron otoczona jest górami. Pełno
w niej bajecznych widoków oraz tras turystycznych
i wspinaczkowych.
Gdzie śpimy? Nasza BAZA OBOZOWA znajduje się na terenie
międzynarodowego ośrodka skautowego. Zakwaterowanie na polu
namiotowym w namiotach turystycznych. Na polu namiotowym
znajduje się pełen węzeł sanitarny: prysznice, WC, sauna, lodówka,
suszarnie, wiaty biwakowe, źródełka z wodą, boiska, zabytkowe
budowle. Panuje tu klimat prawdziwej górskiej bazy namiotowej.
W PROGRAMIE OBOZU:
1. Zasady bezpieczeństwa i przetrwanie w górach – survival.
2. Trekking: bezpieczeństwo, zasady, postawy, sprzęt. Praktyka.
3. Podstawy linowe: węzły i ich zastosowanie, liny i ich zastosowanie.
4. Sprzęt alpinistyczny - przeznaczenie, konserwacja, użytkowanie.
5. Wspinaczka skałkowa. Teoria i praktyka.
6. Via-ferraty – ubezpieczone drogi wielkościanowe. Praktyka.
7. Lodowce i śnieżne stoki. Zasady poruszania się, bezpieczeństwo,
sprzęt (jeśli będą sprzyjające warunki).
8. Wieczorne ognisko (w tym z kiełbaskami) przy gitarze, gry
i zabawy integracyjne.
OBÓZ NIE JEST FORMĄ WYCZYNOWĄ A POPULARYZATORSKĄ!
WARUNKI REKRUTACJI: uczestnikami obozu mogą być osoby, które
w 2018 roku ukończą 16 rok życia. Wskazany jest dobry stan zdrowia
(uczestnictwo w obozie wykluczają problemy z nadciśnieniem, astma
i epilepsja) i kondycja fzyczna na poziomie podstawowym.
Nie jest wymagane doświadczenie górskie ani wspinaczkowe!
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OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:
1. Buty górskie (do trekkingu)
2. Odzież wierzchnia:
•

bielizna termoaktywna,

•

czapka,

•

rękawice,

•

spodnie,

•

polar

•

kurtka - membrany mile widziane :)

3. Plecak duży i mały (na wędrówki)
4. Nóż (składany, może być dobry scyzoryk)
5. Własna latarka (najlepiej czołówka)
6. Menażka i przybory używane do jedzenia
7. Okulary przeciwsłoneczne (obowiązkowo!)
8. Śpiwór
9. Karimata
10. Uśmiech i dobry humor! :)
ŚWIADCZENIA:
Transport z Rybnika, Wodzisławia i Raciborza na miejsce obozu
i z powrotem, noclegi (w namiotach, które zapewnia organizator),
wyżywienie trzy razy dziennie (śniadanie, obiadokolacja i prowiant na
górskie wędrówki), ubezpieczenie turystyczne (w tym górskie z akcją
ratunkową śmigłowcem), opieka wychowawców i kadry
specjalistycznej (alpiniści, przewodnicy, animatorzy), realizacja
programu, sprzęt alpinistyczny do wspinaczki, trekkingów i via-ferrat
+ raki na lodowiec.

CENA: 1950 zł/os.
Uczestnicy wcześniejszych obozów Orinoko: 1850 zł/os.
ZAPISY:
RACIBORSKIE CENTRUM TURYSTYKI
ul. Opawska 48, Racibórz
tel. 32 740 92 00, 515 739 642
SZCZEGÓŁY: www.orinoko.pl
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