
 

 

UROCZYSKO 
 między Karpaczem a Szklarską Porębą!  

ZNAKOMITE MIEJSCE NA ZIELONĄ SZKOŁĘ, KOLONIĘ, OBÓZ SPORTOWY LUB TANECZNY 

 
„Budowanie szałasu” 

 

 
„Zabawa nad oczkiem wodnym” 

Ośrodek Uroczysko to znakomity pomysł na zorganizowanie wycieczki, 
zielonej szkoły, kolonii, obozu sportowego lub tanecznego... 
 
Uroczysko położone jest w środku lasu, w malowniczej okolicy, na zboczu góry, 
która wznosi się nad Piechowicami (miejscowością położoną między Karpaczem 
a Szklarską Porębą).  
 
Mali goście mają do dyspozycji: 
 pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, TV oraz dostępem do internetu 
 salę restauracyjną (150 miejsc) oraz salę kominkową 
 2 sale lustrzane, na której można zorganizować dyskotekę,  zajęcia 

taneczne, sportowe lub muzyczne... 
 salkę świetlicową lub na zajęcia warsztatowe 
 bilard, ping pong 
 ogródek grillowy z zadaszonym miejscem oraz z miejscem przeznaczonym 

na ognisko 
 „leśne” boisko do piłki siatkowej 
 mini park linowy 

Wszystkie zajęcia organizujemy we własnym zakresie mając do 
dyspozycji własny sprawdzony sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę 
instruktorów! 
 
Na stałe współpracujemy z: 

 przewodnikiem górskim 
 specjalistą Team Buildingu 
 specjalistą z survivalu 
 instruktorem strzelectwa sportowego 
 instruktorem samoobrony 
 instruktorem pierwszej pomocy 
 instruktorem rekreacji ruchowej 
 animatorem zabaw 

 
„Mega Yenga” 

W celu uzyskania dalszych informacji serdecznie prosimy o kontakt: 
Ośrodek „Uroczysko”, ul. Wczasowa 6, 58-573 Piechowice (Michałowice k. Szklarskiej Poręby), 

tel. +48 75 761 73 32;  e-mail: biuro@uroczysko-karkonosze.pl ; www.uroczysko-karkonosze.pl 

 
 



Mapa Zabaw Uroczyska – Gdzie? 
 
 
 

 
 

 
 



Opis Mapy Zabaw Uroczyska – co i jak organizujemy? 
 
Opis punktów 

na mapie: 
Przykłady zabaw: Zdjęcia zabaw i opisy: 

 

UROCZYSKO  

Tor zabaw  
dla dzieci 

 
Uroczysko to znakomity pomysł na zorganizowanie 
ZABAW INTEGRACYJNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY 
oraz DOROSŁYCH... 

 
Tor dla dzieci przygotowany został na podstawie klasycznych 
zajęć z zakresu Team Building dla grup biznesowych. Uczy 
współpracy, integracji w grupie oraz dostarcza mnóstwo 
zabawy.  
 
Wszystkie nasze zabawy:  
bawią, uczą zasad współzawodnictwa i gry zespołowej,  
pomagają pozbyć się lęków, kładą nacisk na aktywność 
ruchową...  
 
Szczegółowy opis zabaw: 
 

Blok nr 1: 
 Narty 

Wyścig na specjalnie przygotowanych pięcioosobowych 
nartach. Uczy współpracy, komunikacji, koordynacji 
ruchowej uczestników zabawy, a przy tym sprawia dużo 
radości śmiechu 
 

 Mega Yenga 
Yenga to bardzo prosta gra zręcznościowa, która polega 
na ułożeniu wierzy z zestawu drewnianych klocków. W 
wersji klasycznej uczestnicy zabawy muszą ułożyć 
wierzę, a następnie wyciągnąć po jednym klocku z 
dowolnego jej piętra i umieścić go na szczycie wieży. 
Przy tej operacji należy uważać, by nie zniszczyć całej 
konstrukcji. W naszej zabawie mamy do dyspozycji 
"mega wieżę", którą uczestnicy muszą przenieść przez 
specjalnie przygotowany do tego tor. 
 

 Oponki i Liny 
Zabawa, która uczy koordynacji ruchowej oraz ... przede 
wszystkim pokazuje, iż "tylko przy współpracy 
zespołowej, opracowania wspólnej jasnej strategii" są 
zadania możliwe do wykonania. Jest to zabawa na 
specjalnie przygotowanym stanowisku - dzieci mają do 
dyspozycji deskę oraz zawieszone między drzewami 
opony na linach. Zespół musi przejść przez wyznaczone 
pole tak, aby żaden z uczestników zabawy nie dotknął 
stopą ziemi. Grupa już na początku zadania musi dojść 
do porozumienia i opracować strategię tak, aby każdy z 
uczestników miał możliwość wykonania zadania.  
 
Czas trwania - 2 godziny czasu 
 
Blok nr 2: 

 Podchody 
To rodzaj prostej gry terenowej, w której w klasycznej 
wersji najczęściej wykorzystuje się teren leśny. Zabawa 
niegdyś znana była uczestnikom obozów harcerskich. 
Polega ona na tym, iż jedna drużyna "ucieka" 
pozostawiając po sobie ślady w postaci listów, strzałek, a 
druga podąża za nią, aby ją złapać. W naszych 
podchodach to my układamy łamigłówki i zadania, 
mające doprowadzić do odnalezienia miejsc. 
 
Czas trwania - 3 godziny czasu 

 

 
„Równoważnia” 

 

 
„Oponki i Liny” 

 

 
„Przeciąganie liny” 

 
 

 
„Narty” 

 

 
„Tyrolka" 

 



 
Blok nr 3: 

 Mega Tangram 
Chińska gra znana od 3000 tysięcy lat. "...Jej celem jest 
ułożenie figury z dostępnych elementów tangramu w taki 
sposób, aby wykorzystać wszystkie części, które muszą 
do siebie przylegać, ale nie mogą na siebie nachodzić..." 
W naszej wersji jest to gra zespołowa - jednego z 
uczestników zabawy podwieszamy tuż nad ziemią na 
tzw. "jaskółkę" i zasłaniamy mu oczy. Pozostali 
uczestnicy mają za zadanie pokierować nim (za pomocą 
lin oraz słów) tak, aby na wyznaczonym polu ułożył 
odpowiednią figurę tangramu.  
 

 Równoważnia 
Między dwoma drzewami zawieszamy taśmę - 
równoważnię, na której spacer to nie lada sztuka dla 
głównego uczestnika zabawy "Akrobaty". Pozostali 
uczestnicy za pomocą lin pomagają mu utrzymać 
równowagę i dotrzeć na drugi koniec taśmy.  
 

 Mini Park Linowy 
Na małych śmiałków czeka między innymi: wspinaczka 
po drewnianych balach, przejście Mostem Tybetańskim 
oraz zjazd kolejką amerykańską 
 
Czas trwania - 4 godziny czasu 
 
Blok nr 4: 

 Survival: 
rozpalanie i podsycanie ognia nawet bez jednej zapałki 
budowanie szałasu, techniki maskowania 
techniki zwiadowcze – kontrola trasy 
zacieranie śladów 
zachowanie w trakcie spotkania z dziką zwierzyną 
 
Czas trwania - 4 godziny czasu 
 
Blok nr 5: 
Nauka azymutu: czytanie mapy, orientacja w 
przestrzeni, a po drodze: 

 wspinaczka skałkowa (zejścia pionowe na linie) 
 przeprawa przez pole minowe 
 pajęczynka 

 
Czas trwania - 4 godziny czasu 
 
Blok nr 6: 

 Zabawa Strategiczna w Odbijanie VIP z wojną na kisiel 
oraz z wykorzystaniem samochodów terenowych 

 
Czas trwania - 4 godziny czasu 
 
Blok nr 7: 
Nauka azymutu: czytanie mapy, orientacja w 
przestrzeni, a po drodze: 

 zawody na polanie: w workach, na nartach, w płetwach, 
z taśmą do biegania 

 rurociąg - grupa mając do dyspozycji ... strumień, miskę 
z wodą musi wydostać piłeczki z podziurawionej rury. 
Zabawa, która przynosi wiele śmiechu, ale wymaga przy 
tym determinacji od jej uczestników oraz uczy pracy 
zespołowej. 

 przeprawa przez strumień - tym razem zespół ma za 
zadanie przeprawić się na drugi koniec rozlewiska tylko 
stając i utrzymując równowagę na plastikowych 
skrzyniach. Problem stanowi to, iż skrzynek jest 
czterokrotnie mniej niż jej uczestników. Ta osoba, która 
dotnie stopą ziemi odpada z zabawy.  

 
„Mega Tangram” 

 

 
"Wspinaczka skałkowa" 

 

 
"Wspinaczka skałkowa" 

 

 
„Mega Tangram” 

 

 
"Zajęcia linowe" 

 

 
"Zajęcia linowe" 

 
 



 
Czas trwania - 3 godziny czasu 
 
Blok nr 8: 
Zabawy logiczne, a  w nich między innymi: 

 Mega Memo 
 Kalambury 
 Wybuchająca Paczka - zabawa zaczerpnięta z programu 

"Kocham Cię Polsko". Jej uczestnicy muszą odpowiedzieć 
na pytania zadawane przez prowadzącego zabawę. 
przekazują sobie paczkę, w której zamontowany jest 
"materiał wybuchowy" odpowiadając na pytania  

 Labirynt 
 

Czas trwania - 3 godziny czasu 
 
Blok nr 9: 

 Turniej Strzelecki - przy użyciu paint-ball, wiatrówek, 
ASG 

 Slalom Ślepiec - grupa z zasłoniętymi oczami ma za 
zadanie przejść przez specjalny tor, przenieść z punktu 
do punktu wybrane elementy, ułożyć z klocków 
odpowiednią budowlę. Zadanie uczy komunikacji w 
grupie. 

 Bungee Run - do zadania używamy specjalnych gum 
bungee, do których przywiązany jest uczestnik zabawy. 
Ma on za zadanie zebrać jak najwięcej elementów na 
wyznaczonym polu. Zadanie wykonuje się na czas 
rywalizując z uczestnikiem z drużyny przeciwnej. 

 Kwadraty - zabawa na integrację i współpracę 
zespołową. Zadanie polega na przejściu grupy po 
określonych polach-kwadratach. Utrudnienie stanowi to, 
iż uczestnicy zabawy mają połączone nogi za pomocą 
specjalnych wieloosobowych nogawek. 
 
Czas trwania - 3 godziny czasu 
 

 
„Ranger Polaris" 

 

 
„Ranger Polaris" 

 

 
„Zabawa nad oczkiem wodnym” 

Off-Road  jazdy samochodami terenowymi Ranger Polaris 
bezpieczne i z homologacją wspólnie z instruktorem 

 zimową porą: jazdy skuterem śnieżnym 
 
*opcje dodatkowo płatne 

 
 

Turnieje 
strzeleckie 

 paint-ballowe 
 z wiatrówki 
 z ASG 
 

 

 
„Zawody” 

Mini Park Linowy  drabinka 
 siatka 
 wspinaczka po drewnianych palach 
 kolejka amerykańska 
 most tybetański 
 
*do prowadzenia zajęć wykorzystujemy własny sprzęt oraz 
zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę instruktorów  

„Park Linowy” 
GRY MIEJSKIE 

GRY TERENOWE 
w oparciu o 
scenariusz 

 „W Poszukiwaniu Ducha Gór Karkonoszy” 
  „Bursztynowa Komnata” 
 „Odbijanie VIP-a”  
 
Cele:  

A. zabawa, przygoda, integracja 
B. poprawa umiejętności współpracy, 

 



kreatywności i komunikacji, orientacji w 
przestrzeni 

C. nietypowy sposób na poznanie tradycji 
regionu i jego historii 
 

 
„Odbijanie VIP-a” 

 

 
"Przejście przez siatkę" 

Wieczorem  Dyskoteka 
 Ognisko z pieczeniem kiełbasek 
 Wyprawa nocna połączona z grą "W Świetliki" 
 Zabawa w "Chodzenie po rozżarzonych węglach" 

 

 
„Ognisko” 

Zajęcia  „Z udzielania pierwszej pomocy” 
 „Z samoobrony” 

 

 
„Warsztaty z pierwszej pomocy” 

Warsztaty  plastyczne  muzyczne  teatralne  taneczne  

Autorskie 
programy 

 „Bezpieczne Dziecko” 
 „Górska Szkoła Przygody” 
 „Jak Być Damą – Szkoła Wdzięku dla Dziewcząt” 

 
*Szczegółowe informacje o programach znajdują się na stronie: 
http://www.uroczysko-karkonosze.pl/dla-dzieci-i-mlodziezy/ 
 

 
„Budowanie szałasu” 

 

 

OKOLICE UROCZYSKA 
 

Zawody 
na polanie 

 w workach 
 na nartach 
 z taśmą do biegania 
 w rzutach do celu 

 
 przeprawa przez strumień po równoważni 
 rurociąg 

 
„Kulig – konie Uroczyska” 



Survival  zasady zachowania w warunkach przygodnych 
 techniki maskowania 
 budowanie szałasu 
 zacieranie śladów 
 techniki zwiadowcze – kontrola trasy 
 zachowanie w trakcie spotkania z dziką zwierzyną 
 zachowanie w trakcie nagłych zmian warunków 

pogodowych 

 

 
„Rozpalanie ogniska” 

Przejażdżki  kuligiem 
 dorożką 

 
*opcje dodatkowo płatne 

 
 
 

 

 
"Zabawy zimą" 

Skałki w okolicy 
Uroczyska 

 zjazdy kolejką amerykańską 
 wspinaczka skałkowa 
 zjazdy pionowe na linie 

 
*opcje do wyboru 
 
 

 
 

 

 

 
"Mega Tangram" 

 

 

HUTA „JULIA” 
 

  Wycieczka połączona ze zwiedzaniem Huty „Julia” (opcja 
w cenie) 

 Warsztaty w Hucie "Julia" (opcja dodatkowo płatna) 
 
 

 PUNKT KONTROLNY GRY MIEJSKIEJ TERENOWEJ Z 
ZADANIAMI DO WYKONANIA 

 
Cele:  

A. zabawa, przygoda, integracja 
B. poprawa umiejętności współpracy, kreatywności 

i komunikacji, orientacji w przestrzeni 
C. nietypowy sposób na poznanie tradycji regionu i 

jego historii 

 

 
„Zajęcia w Hucie Szkła” 

 

 
„Zajęcia w Hucie Szkła” 

 

OFF-ROAD i ZAJĘCIA LINOWE w TERENIE 
PRZYGODNYM 

 

8 hektarów 
terenu  

 
 

Bobrowe Skały 

 off-road 
*zajęcia prowadzimy na 8 ha własnego terenu 
 
 
 zjazdy kolejką amerykańską 
 wspinaczka górska 
 zjazdy pionowe na linie 

 



 
"Zjazdy pionowe na linie" 

 

  

PUNKTY KONTROLNE GRY MIEJSKIEJ 
TERENOWEJ Z ZADANIAMI DO WYKONANIA 

 

 

 przejście "Małpim Mostem" - przeprawa przez rzekę  

 
„Przeprawa przez rzekę” 

 

ZAJĘCIA LINOWE w TERENIE PRZYGODNYM  

Kamieniołomy  zjazdy kolejką amerykańską (Tyrolka)  

 
„Tyrolka w Kamieniołomach” 

 

WYCIECZKA PIESZA 
 

  
 „W Poszukiwaniu Śnieżnych Kotłów” – wycieczka z 

przewodnikiem z mapą, kompasem oraz nietypowymi 
zajęciami z terenoznawstwa, geologii oraz geografii... 
 

 w Karkonosze: Śnieżka, Chojnik, Wodospady, Szrenica... 
 

 Co jeszcze możesz zwiedzić będąc na Uroczysku? Zobacz 
na: http://www.uroczysko-
karkonosze.pl/okolica/mapka-okolic-uroczyska/ 

 
 

 

 
„Wycieczka z przewodnikiem” 

 
 

Zobacz też najbardziej aktualne 
zdjęcia z naszych zabaw na:  

facebook.com/UroczyskoKarkonosze 
 

 
 

 
 



 

 PRZYKŁADOWY PROGRAM AKTYWNY  
„5 DNI GÓRSKIEJ SZKOŁY PRZYGODY” (OPCJA I):                                                                      

 
Piramida przetrwania to: silna wola, wiedza, trening, narzędzia. Cele naszych zajęć: 
 
 dbamy o wzmocnienie psychiki młodego człowieka – kształtujemy silną wolę przetrwania; 
 dostarczamy wiedzy; 
 trenujemy – wzmacniamy kondycję fizyczną; 
 pokazujemy narzędzia, czyli nasz „niezbędnik przetrwania”. 
 

1 dzień:  
1. przyjazd, zakwaterowanie 
2. Poznajemy "Twarde Zasady" pobytu na Uroczysku (przygotowanie do zajęć, zapoznanie, opis zadań) 
3.Kolacja z daniami na ciepło i zimno (patery serów i wędlin, warzywa sezonowe, sok, woda, herbata, ciasto 
domowego wypieku, danie główne na gorąco) 
4. Dyskoteka 
5. Nocleg 
 
2 dzień:  
1. Śniadanie (patery serów i wędlin, warzywa sezonowe, sok, woda, herbata, ciasto domowego wypieku, danie główne 
na gorąco) 
2. Zajęcia integracyjne z zakresu Team Buiding (Tor dla dzieci przygotowany został na podstawie klasycznych zajęć z 
zakresu Team Building dla grup biznesowych. Uczy współpracy, integracji w grupie oraz dostarcza mnóstwo zabawy. 
Wszystkie nasze zabawy: bawią, uczą zasad współzawodnictwa i gry zespołowej, pomagają pozbyć się lęków, kładą 
nacisk na aktywność ruchową... ): 
- Mega Tangram: Chińska gra znana od 3000 tysięcy lat. "...Jej celem jest ułożenie figury z dostępnych elementów 
tangramu w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie części, które muszą do siebie przylegać, ale nie mogą na siebie 
nachodzić..." W naszej wersji jest to gra zespołowa - jednego z uczestników zabawy podwieszamy tuż nad ziemią na 
tzw. "jaskółkę" i zasłaniamy mu oczy. Pozostali uczestnicy mają za zadanie pokierować nim (za pomocą lin oraz słów) 
tak, aby na wyznaczonym polu ułożył odpowiednią figurę tangramu.  
- Równoważnia: Między dwoma drzewami zawieszamy taśmę - równoważnię, na której spacer to nie lada sztuka dla 
głównego uczestnika zabawy "Akrobaty". Pozostali uczestnicy za pomocą lin pomagają mu utrzymać równowagę i 
dotrzeć na drugi koniec taśmy.  
- Oponki i Liny: Zabawa, która uczy koordynacji ruchowej oraz ... przede wszystkim pokazuje, iż "tylko przy 
współpracy zespołowej, opracowania wspólnej jasnej strategii" są zadania możliwe do wykonania. Jest to zabawa na 
specjalnie przygotowanym stanowisku - dzieci mają do dyspozycji deskę oraz zawieszone między drzewami opony na 
linach. Zespół musi przejść przez wyznaczone pole tak, aby żaden z uczestników zabawy nie dotknął stopą ziemi. 
Grupa już na początku zadania musi dojść do porozumienia i opracować strategię tak, aby każdy z uczestników miał 
możliwość wykonania zadania.  
3. Obiad serwowany 
4. Zajęcia linowe, a w ich trakcie: wspinaczka po drewnianych balach, przejście Mostem Tybetańskim oraz zjazd 
kolejką amerykańską 



5.Kolacja z daniami na ciepło i zimno (patery serów i wędlin, warzywa sezonowe, sok, woda, herbata, ciasto 
domowego wypieku, danie główne na gorąco) 
6. Ognisko z pieczeniem kiełbasek 
7. Nocleg 
 
3 dzień (opcja 1):  
1. Śniadanie (patery serów i wędlin, warzywa sezonowe, sok, woda, herbata, ciasto domowego wypieku, danie główne 
na gorąco) 
2. Dalszy ciąg zajęć linowych: a w ich trakcie: wspinaczka skałkowa... 
3. Zajęcia integracyjne z zakresu Team Buiding (Tor dla dzieci przygotowany został na podstawie klasycznych zajęć z 
zakresu Team Building dla grup biznesowych. Uczy współpracy, integracji w grupie oraz dostarcza mnóstwo zabawy. 
Wszystkie nasze zabawy: bawią, uczą zasad współzawodnictwa i gry zespołowej, pomagają pozbyć się lęków, kładą 
nacisk na aktywność ruchową... ): 
- Narty: Wyścig na specjalnie przygotowanych pięcioosobowych nartach. Uczy współpracy, komunikacji, koordynacji 
ruchowej uczestników zabawy, a przy tym sprawia dużo radości śmiechu 
- Mega Yenga: Yenga to bardzo prosta gra zręcznościowa, która polega na ułożeniu wierzy z zestawu drewnianych 
klocków. W wersji klasycznej uczestnicy zabawy muszą ułożyć wierzę, a następnie wyciągnąć po jednym klocku z 
dowolnego jej piętra i umieścić go na szczycie wieży. Przy tej operacji należy uważać, by nie zniszczyć całej 
konstrukcji. W naszej zabawie mamy do dyspozycji "mega wieżę", którą uczestnicy muszą przenieść przez specjalnie 
przygotowany do tego tor. 
- Bieg w workach - zawody 
- Rurociąg 
4. Obiad serwowany 
5. SURVIVAL - jak przetrwać w warunkach przygodnych: przejście na azymut, podchody, budowanie szałasu, 
pierwsza pomoc, rozpalanie ogniska bez użycia jednej zapałki 
6.Kolacja z daniami na ciepło i zimno (patery serów i wędlin, warzywa sezonowe, sok, woda, herbata, ciasto 
domowego wypieku, danie główne na gorąco) 
7. Nocleg 
 
3 dzień (opcja 2):  
1. Śniadanie (patery serów i wędlin, warzywa sezonowe, sok, woda, herbata, ciasto domowego wypieku, danie główne 
na gorąco) 
2. Suchy prowiant 
3. Całodniowa wycieczka z przewodnikiem w Góry Karkonosze: Wodospad Kamieńczyk, Szrenica, Łabski Szczyt, 
Rezerwat Śnieżne Kotły, Wodospad Szklarki 
4.Obiadokolacja z daniami na ciepło i zimno (patery serów i wędlin, warzywa sezonowe, sok, woda, herbata, ciasto 
domowego wypieku, danie główne na gorąco) 
5. Nocleg 
 
4 dzień: 
1. Śniadanie (patery serów i wędlin, warzywa sezonowe, sok, woda, herbata, ciasto domowego wypieku, danie główne 
na gorąco) 
2. Gra miejska terenowa - wycieczka połączona z zajęciami na orientację oraz zwiedzaniem Huty Szkła Julia:  
 
Lokalizacja: miasteczko Piechowice 
Cele: 
- zabawa, przygoda, integracja 
- poprawa umiejętności współpracy, kreatywności,  komunikacji i orientacji w przestrzeni 
- nietypowy sposób na poznanie tradycji regionu i jego historii 
Pakiet startowy:  
- koperta z zadaniami 
- mapa 
- kopie archiwalnych zdjęć 
 
3. Obiad serwowany 
4. Zabawa strategiczna w „Odbijanie VIP-a”, a w tym techniki maskowania, zacierania śladów, techniki zwiadowcze 
(kontrola trasy) z wykorzystaniem samochodów terenowych 
5. Kolacja z daniami na ciepło i zimno (patery serów i wędlin, warzywa sezonowe, sok, woda, herbata, ciasto 
domowego wypieku, danie główne na gorąco) 
6. Nocleg 
 
5 dzień: 
1. Śniadanie (patery serów i wędlin, warzywa sezonowe, sok, woda, herbata, ciasto domowego wypieku, danie główne 
na gorąco) 



2. Dalszy ciąg zabawy strategicznej w „Odbijanie VIP-a”, a w tym techniki maskowania, zacierania śladów, techniki 
zwiadowcze (kontrola trasy) z wykorzystaniem samochodów terenowych 
3. Obiad serwowany 
4. Uroczyste pożegnanie z rozdaniem dyplomów i pasowaniem 
 
 
Cena za realizację programu: 460zł 
(szczegółowy cennik usług zamieszczamy poniżej) 
 
Cena obejmuje: 
 
 5 dni pobytu (4 noclegi) 
 pełne wyżywienie (obiad serwowany, śniadanie i kolację w formie szwedzkiego bufetu z daniami na ciepło i zimno 

i podwieczorkiem) 
 codzienne zajęcia z instruktorami (4h do obiadu i 4h do kolacji): Tor Zabaw dla Dzieci, zajęcia linowe, survival... 
 wycieczkę do Huty Szkła Julia wraz z grą miejską terenową (do południa) 
 dyskotekę 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek 
 opiekunowie: 1 na 15 podopiecznych gratis 
 bonus dla opiekunów - możliwość skorzystania z sauny suchej, mokrej i jacuzzi w ciągu 1 dnia lub z masażu 

relaksacyjnego (gorącymi kamieniami, bańką chińską) 
 

 

 
 

* Uprzejmie informujemy, iż wszelkie opisy, zdjęcia oraz inne informacje zawarte w niniejszej ofercie są 
chronione prawami autorskimi. Ich wykorzystanie, kopiowanie lub przekazanie osobom trzecim, bez 
zgody właściciela praw autorskich, stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawnych. 

* zastrzegamy sobie prawo korekty programu z przyczyn od nas niezależnych np. w przypadku 
zmiennych warunków pogodowych  

* Program nie obejmuje opłat za bilety wstępu w tracie wycieczek (np. do Karkonoskiego Parku 
Narodowego, na wyciąg, na basen itp.)  

* Służymy pomocą w organizacji transportu - prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w tym zakresie  

W celu uzyskania dalszych informacji serdecznie prosimy o kontakt: 
 

Ośrodek „Uroczysko”, ul. Wczasowa 6, 58-573 Piechowice (Michałowice k. Szklarskiej Poręby), 
tel. +48 75 761 73 32;  e-mail: biuro@uroczysko-karkonosze.pl ; www.uroczysko-karkonosze.pl 

 


