
OFERTA PROGRAMU 
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

dla grup 3 - 18 osób 



Jesteśmy stowarzyszeniem, którego misją jest 
kształtowanie obywateli w duchu dawnych 
wartości Szkoły Rycerskiej. Istniejemy od 1988r. 
i w Posce jesteśmy prekursorami szkoleń i 
wielkich imprez zwanych teraz “outdoor 
events”. Nasze kursy były i nadal są 
realistycznymi grami fabularnymi 
symulującymi historyczne, bądź �kcyjne 
wydarzenia. 

Wykazaliśmy się podczas lipcowej powodzi w 
1997r. gdy Grupa Ratownictwa Kataklicznego 
Akademii Przygody, prowadziła skuteczne 
akcje ratunkowe w Kłodzku oraz jego okolicach. 

Doświadczenie i kwali�kacje

Wypracowaliśmy unikalną metodę szkolenia. 
Tworzymy zespół pasjonatów różnych dziedzin. 
Wśród naszych instruktorów są ratownicy 
medyczni i wodni, podróżnicy i surwiwalowcy, 
kaskaderzy �lmowi, instruktorzy sportów 
ekstremalnych, ponadto pedagodzy z 
uprawnieniami.



Dla kogo przygotowaliśmy tą ofertę

Oferta odpowiada potrzebom osób dorosłych, chcących przeżyć 
przygodę na wyższym poziomie – nie tylko jako doskonałą 
zabawę z rodziną, znajomymi, czy współpracownikami w 
niezwykłych okolicznościach, ale również jako możliwość 
przyjrzenia się sobie i kształtowania swojej osobowości.  

Zapraszamy do programu grupy od 3 - 18 osób, w każdym 
wieku, sprawności �zycznej i doświadczeniu w terenie.  



Konstrukcja programu

Zasady programu:
-  Modułowa konstrukcja – Ty decydujesz jakie tematy Cię   
 interesują, a nasi instruktorzy łączą te elementy w spójny   
 program.
-  Program dostosowany do możliwości grupy. Od Amatora do  
 Hardkora.
-  Działania wykraczają poza ofertę programu rozrywkowego.  
 Stawiamy na indywidualny kontakt z uczestnikami.
-  Nawet w obrębie jednego tematu (modułu) kryje się    
 bogactwo różnorodnych zadań, będących wciąż nowością.   
 Możliwa jest kontynuacja programu na coraz wyższym   
 poziomie.



Jak przebiegają zajęcia

Grupa pokonuje pod okiem i kierownictwem 
instruktora kolejne, coraz trudniejsze 
przeszkody terenowe lub wyznaczone w nim 
zadania. Mogą to być  zaaranżowane ćwiczenia 
z ratownictwa, elementy uczące „sztuki 
przeżycia”, wykonywanie awaryjnych noclegów 
(również zimą) oraz eksplorowanie podziemi. 
Zajęcia organizowane są niezależnie od pogody 
i pory roku.



Aby przygody były bezpieczne i zarazem 
maksymalnie ekscytujące, poziom trudności jest 
indywidualnie modelowany przez naszych 
instruktorów. Dzieje się to już w trakcie realizacji 
programu – dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
prowadzących zajęcia.
Podział na poziomy trudności (wg. oczekiwań): 
 kontemplacja, rekreacja, intensywny, ekstrema.

Poziom trudności



MODUŁ I - Zajęcia wodne

Przykładowe elementy modułu: 
-  spływ pontonowy 
-  spływ tratwami drewnianymi 
-  przeprawy i ćwiczenia rzeczne



MODUŁ II - Wyprawy górskie, w tereny leśne

Przykładowe elementy modułu:
-  zjazdy linowe
-  wspinaczka skałkowa
-  orientacja w terenie, trasy na   
 azymut z mapą i busolą,
- ćwiczenia zwiadowcze 



MODUŁ III - Wozy terenowe

Przykładowe elementy modułu:
-  objazd Kotliny Kłodzkiej wozami     
 terenowymi
-  ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem   
 pojazdów
-  mechanika pojazdowa



MODUŁ IV - Wyprawy zimowe

Przykładowe elementy modułu:
-  rakiety śnieżne  - narty ski-tour
-  narty biegowe  - wędrówka na orientację
-  igloo/jama śnieżna (możliwy nocleg)



Składanie zamówienia

Aby skorzystać z naszej oferty, należy skontaktować się z nami i 
podać 4 poniższe informacje:

1. Ilość dni programowych i forma noclegu (nocleg w terenie, 
schronisko, nocleg we własnym zakresie, brak noclegu)
2. Liczba i wiek uczestników (od 3-18 osób w dowolnym wieku)
3. Poziom zajęć (zależy od wydolności i umiejętności uczestników):
+ KONTEMPLACJA  + REKREACJA + INTENSYWNY + EKSTREMA
4. Wybór interesujących Cię modułów (można je ze sobą łączyć)

Na ich podstawie zostanie wyliczona cena programu.



Przykładowe programy z ceną

Przykład 1: Zajęcia 1-dniowe - 8 godzin, bez 
noclegu, 6 uczestników w wieku 12-40 lat. 
Poziom REKREACJA. Wybrane moduły: zajęcia 
wodne  (spływ pontonowy, ćwiczenia wodne, 
zabawy w przeprawę rzeczną). Cena 100 
zł/osobę.

Przykład 3: Zajęcia 3-dniowe, nocleg w te-
renie, 16 uczestników w wieku 24-56 lat. 
Poziom     EXTREME. Wybrane moduły: wozy 
terenowe (o�-road, mechanika pojazdowa), 
wyprawy zimowe (rakiety śnieżne, ski-tour, 
budowa jamy śnieżnej, wędrówka na 
orientację). Cena 290 zł/osobę.

Przykład 2: Zajęcia 2-dniowe, nocleg we 
własnym zakresie, 10 uczestników w wieku 
22-35 lat. Poziom INTENSYWNE. Wybrane 
moduły: wozy terenowe (przemieszczanie w 
terenie), wyprawy górskie (zjazdy na linach, 
ćwiczenia zwiadowcze), zajęcia wodne 
(przeprawy rzeczne). Cena 180 zł/osobę.



Kontakt

Skontaktuj się z nami:

Mirosław Rzytki
komendant stowarzyszenia 

Telefon komórkowy: 603 929 753 
Adres pocztowy:  Biuro Komendantury
    Akademii Przygody
    ul. Łukasińskiego 79
    57-300 Kłodzko

E-mail:   akademia_przygody@wp.pl
www:    www.akademiaprzygody.org



... a wszystko pod okiem trenerów, którzy przeżyli mnóstwo podobnych działań, którzy wesprą, 
dopasują trudność, zapewnią bezpieczeństwo i których ciepło pamięta się przez wiele lat.


