
autentyczne przeżycia    ekscytująca i bezpieczna przygoda    indywidualnie dopasowanie programu   rozwój osobisty 

TRENING ADAPTACJI I SAMORATOWNICTWA
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE, KONFLIKTY, SYTUACJE STRESOWE

PROGRAM SAMOROZWOJOWY OPARTY O METODYKĘ SURVIVALU



Istniejemy od 1988r. i w Posce jesteśmy prekursorami kursów 
przetrwania. W przeszłości działaliśmy przy Szkole Harcerstwa 
Starszego “Perkoz”, organizowaliśmy legendarne już obozy przetrwania 
w Bieszczadach i Srebrnej Górze. Przeszkoliliśmy ponad tysiąc osób. 
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 KWALIFIKACJE

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, pedagodzy z 
uprawnieniami.



DLA KOGO PRZYGOTOWALIŚMY TĄ OFERTĘ

Program odpowiada potrzebom osób poszukujących 
przygody na wyższym poziomie –  jako możliwość 
przyjrzenia się sobie i kształtowania swojej osobowości, 
sprawdzenia oraz zwiększenia swojej odporności 
psychicznej, zaradności, zdobycia umiejętności z zakresu 
samoratownictwa.  

Zapraszamy do programu osoby dorosłe - w każdym 
wieku, sprawności �zycznej i doświadczeniu w terenie. 
Przyda się jednak pogoda ducha i determinacja! 



KONSTRUKCJA PROGRAMU

Zasady programu:
-  Celem jest kształtowanie osobistej zaradności, trening  
 umiejętności samoratowniczych oraz doświadczanie   
 metod współpracy grupowej.
-  Program dostosowany do możliwości kursantów.
-  Działania wykraczają poza ofertę programu     
 rozrywkowego. Stawiamy na indywidualny kontakt z   
 uczestnikami.
- Forma działań, chociaż atrakcyjna sama w sobie    
 podporządkowana jest celowi kursu.
-  Nigdy nie zdradzamy szczegółów planu kolejnej edycji  
 kursu . To jest trening adaptacji.
- Możliwa jest kontynuacja programu na coraz wyższym  
 poziomie w kolejnych edycjach. 



JAK PRZEBIEGAJĄ ZAJĘCIA

Grupa pokonuje pod okiem i kierownictwem 
instruktora kolejne zaskakujące i coraz 
trudniejsze zadania. Mogą to być  zaaranżowane 
ćwiczenia z ratownictwa, elementy uczące 
„sztuki przetrwania”, pokonywanie przeszkód 
terenowych i skryte przenikanie przez tereny 
nieprzyjazne, wykonywanie awaryjnych 
noclegów (również zimą) oraz eksplorowanie 
podziemi. Zajęcia organizowane są niezależnie 
od pogody i pory roku.



Poziom trudności jest indywidualnie 
modelowany przez naszych instruktorów, aby 
przygody były bezpieczne i zarazem 
maksymalnie ekscytujące. Dzięki ich 
wieloletniemu doświadczeniu, odbywa się to 
bezpośrednio w trakcie realizacji programu, z 
każdym uczestnikiem osobno.

POZIOM TRUDNOŚCI



TERMINY I ZAPISY

Terminy będą publikowane na naszej stronie www oraz FB: 
https://www.facebook.com/akademiaprzygody

Aby wziąć udział w treningu, należy wysłać e-mail na adres: 
biuro@akademiaprzygody.org i podać 4 poniższe informacje:

1. Imiona i nazwiska zgłaszanych
2. Liczba i wiek uczestników 
3. Subiektywna sprawność uczestników 
4. Oczekiwania względem kursu 

Zajęcia trwają od godziny 20 w piątek do godziny 16 w niedzielę.



KONTAKT

Skontaktuj się z nami:

Mirosław Wysoczański
komendant Akademii Przygody

Telefon komórkowy: 603 929 753 
Adres pocztowy:  Biuro Komendantury
    Akademii Przygody
    ul. Kromera 1
    57-300 Kłodzko

E-mail:   biuro@akademiaprzygody.org
www:    www.akademiaprzygody.org
fb:    www.fb.com/akademiaprzygody



“Zapłaciliśmy wysoką cenę, jaką ludzie zawsze płacą za osiągnięcie raju w życiu doczesnym - 
zniewieścielismy, utracilismy pazury. Potrzebna jest szkoła goryczy. Ludziom potrzeba 
ciężkiego życia i ucisku, żeby nabrali tężyzny psychicznej.”

Frank Herbert, Diuna


