
               OBÓZ PRZETRWANIA 
                           Dolina Dzikiej Orlicy w Sudetach        
                                                                

 
Ryc. Aborygen australijski 40 tyś. lat temu.                                                                                                              
                                              
 Tutaj poznasz metody rozniecania ognia; pozyskiwania i uzdatniania wody; zasady 

poruszania się w górach i bytowania w terenie. Przedwiczysz pradawne metody 
łowieckie. Będziesz strzelad z kilku rodzajów łuków oraz z broni pneumatycznej 
długiej i krótkiej. Poznasz kilka gatunków użytecznych roślin.  
 

 Weźmiesz udział w szkoleniu wspinaczkowym; poznasz chwyty samoobrony oraz 
zasady udzielania pierwszej pomocy. 

 
 Górskie marsze i zajęcia terenowe poprawią Twoją tężyznę fizyczną i odpornośd 

psychiczną. 
 
 Nauczysz się wypiekad chleb i zbudujesz tratwę do zajęd na wodzie. Twoim 

środowiskiem będzie las a domem namiot. 
 
 Na terenie bazy obozowej jest chata traperska, wiata ogniskowa z ławami i 

siedziskami, altana grillowa, kuchnia polowa, piec do wypieku chleba, wędzarnia, 
polowa umywalnia i natryski, latryna, boisko. 

 
 Posiłki będziesz przyrządzad z dostarczonych produktów. 

 
 Terenowe lekcje angielskiego wzbogacą Twoją wiedzę językową. 

 
 W otoczeniu dziewiczej przyrody spędzisz aktywnie każdy dzieo obozu. Będziesz 

zasypiad przy blasku gwiazd i trzasku płonącego ogniska; obudzi Cię głos sokoła. 
 

 
Miejsce obozu: LASÓWKA, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, woj. Dolnośląskie. 



Charakter obozu: stacjonarno – wędrowny.  
Baza terenowa wizytowana jest przez uprawnione służby paostwowe. 
 
Dojazd: własny do Bystrzycy Kłodzkiej. 
Miejsce zbiórki i zakooczenia obozu oraz pełny harmonogram,  podane będą dla osób 
bezpośrednio zainteresowanych. 
 
 
Termin:  15 – 28 lipca 2019 r. 
                  
Cena:  2.150 zł/uczestnika.  
Ilośd uczestników:  20 - 30 osób. 
Wiek uczestników: 10 -15 lat. 
         
Świadczenia. 

 Program na 14 dni pobytu 

 Noclegi w namiotach typu igloo  

 Pełne wyżywienie 

 Opiekunowie 

 Przewodnik  

 Instruktorzy  

 Ratownik WOPR  

 Kucharka 

 Pielęgniarka  

 Sprzęt i materiały do zajęd 

 Jedna wycieczka autokarowa po Ziemi Kłodzkiej z wstępami do obiektów 
biletowanych.  

 Ubezpieczenie NNW 

 Każdy uczestnik otrzyma haftowane emblematy szkoły przetrwania oraz dyplom 
ukooczenia obozu  

 Dla najlepszego uczestnika nagroda specjalna 
 
Dodatkowe świadczenia: 

 Nauczyciel języka angielskiego 
 
Warunkiem uczestnictwa jest: 

1. Wypełniona i podpisana przez prawnych opiekunów karta obozowa i umowa.  
Dokumenty wraz z numerem konta na wpłatę prześlemy drogą mailową do osób 
bezpośrednio zainteresowanych. 

2. Wpłata zaliczkowa w wysokości 50% wartości zadania do dnia 15 maja 2019 r. 
3. Pełna wpłata do dnia 15 czerwca 2019 r. 

 
 
Wyposażenie uczestnika: plecak, śpiwór, karimata, nóż, kubek blaszany. 
 
Ubiór uczestnika: wygodne i mocne obuwie, spodnie i bluza np. „moro”, nakrycie głowy.  
 



Należy zabrad: 3-4 pary skarpet wełnianych, 3-4 komplety bielizny, 3-4 koszulki, dres do 
spania, kurtkę p. deszczową, trampki, klapki, środki higieny osobistej, 2 ręczniki, bandaż 
elastyczny, chustę trójkątną, plastry na odciski, środki przeciw owadom, krem p. 
słoneczny, nici, igłę krawiecką, notes, ołówek, latarkę, legitymację szkolną.   
Emblematy na mundur: 

 
1.Fundacja Birkut Szkoła Przetrwania. Kształt tarczy, zielone tło z żółtym otokiem, wewnątrz 
spadochron z kotwicą zawieszoną na linkach, środkiem strzała w napiętym łuku, w 
centralnym miejscu głowa orła. 
 
2.Birkut Szkoła Przetrwania. Kształt okrągły z czarnym otokiem, wewnętrzny żółty pierścieo 
z czarnym napisem w języku angielskim  „SURVIVAL SCHOOL BIRKUT”, w środku zielony krąg, 
wewnątrz niego z boku szarotka alpejska a w centralnym miejscu głowa orła. 
 
                                                                                               Serdecznie zapraszamy ! 
 
__________________________________________________________________________ 
Organizator: 
„Fundacja Birkut – Szkoła Przetrwania” , ul. Lwowska 13/6, 53-515 Wrocław, 
Oddział Terenowy w Lasówce, Lasówka 62a/3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. 
KRS: 0000582160 
 
Kontakt telefoniczny: Waldemar Borkiewicz (Prezes Zarządu) 512 299 764. 
 
Email: fundacjabirkut.sp@gmail.com 
 
www.fundacjabirkut.pl 
www.facebook.com/BirkutSzkołaPrzetrwania 
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