
 

Zielona Szkoła w Janowie Lubelskim - 3 dni    

II wersja 

 

 
Ramowy program:  

 

I dzień : 

 

Wyjazd do Janowa lubelskiego.  

Przyjazd do Janowa (zakwaterowanie, zapoznanie się z regulaminem )  

-  Zwariowana olimpiada uczestnicy w grupach 5-osobowych rywalizują w 20 różnych 

konkurencjach np.  

- Narty 5-osobowe – członkowie zespołu mają za zadanie przejść określony odcinek drogi na 

specjalnie przygotowanych nartach. Głównym problemem w  tej konkurencji jest skoordynowanie 

ruchów całego zespołu.  

- Spodnie 5-osobowe -  wesoła konkurencja, która polega na wyścigu  w specjalnych, 

gigantycznych spodniach.  

- Worki 5-osobowe – konkurencja z dziecięcych lat, która przy dopingu pozostałych 

uczestników stanowi bardzo dobrą, wesołą zabawę 

- Wyścig chomików – konkurencja, w której 5-osobowe  zespoły mogą wczuć się w „los biednego 

chomika” , pokonującego  wyznaczoną trasę.  

- Wyścig rydwanów – konkurencja, w której oprócz siły, sprawności, zaufania, współpracy 

wymagana jest odwaga osoby znajdującej się na rydwanie.  

- Bolkowe narty - konkurencja, w której 5-osobowe  zespoły pokonują trasę na bolkowych 

nartach. Jest to zabawa wymagająca zgrania, współpracy całego zespołu 

- Przeciąganie liny - najbardziej popularna konkurencja na wszystkich imprezach 

integracyjnych przeznaczona dla dzieci i dorosłych 

- Siatka tekili - wesoła konkurencja przeznaczona dla osób dorosłych polegająca na pokonaniu 

sieci przez dwa 6 osobowe zespoły 

- Walka kogutów – konkurencja polega na przeciąganiu sie dwóch osób 

- Rura - zadanie zespołowe polegające na napełnieniu specjalnie przygotowanej rury wodą. 

Bardzo wesoła konkurencja 

- Cyrkiel - zgrywająca zabawa zespołowa, polegająca na wyścigu dwóch specjalnie 

przygotowanych cyrkli 

- Gąsienica - wesoła konkurencja dla trzech  5 osobowych zespołów polegająca na wyścigu 

gąsienic. 
 

obiad  

 



 

Wycieczka autokarem, trasa: 

Porytowe Wzgórza + Momoty + Ostoja konika biłgorajskiego + Ścieżka przyrodnicza 

Porytowe Wzgórza - miejsce  jednej z największych bitew partyzanckich  okresu II wojny 

światowej która rozegrała się w dniach 09-14.06.1944 roku, gdzie znajduje się cmentarz  

wojenny i pomnik poświęcony partyzantom. Przejście krótkiej trasy spacerowej przebiegającej 

od pomnika wzdłuż doliny rzeki Branew przez most leśnej kolejki wąskotorowej. 

Momoty – zwiedzanie niezwykłego drewnianego kościółka pw. św. Wojciecha wykonanego 

własnoręcznie przez nie żyjącego już ks. Pińciurka. Kościół stanowi perełkę architektury 

drewnianej. 

Ostoja konika biłgorajskiego - miejsce gdzie można zobaczyć oraz zapoznać się z historią 

potomków dawnego tarpana,  żyjących w naturalnym środowisku leśnym. 

– kolacja  

– dyskoteka  

 

II dzień:  

 

- śniadanie  

Marsz na orientację -  pozwala uczestnikom na wykazanie się pomysłowością, umiejętnością 

czytania map, posługiwania się kompasem, orientacji w terenie oraz współdziałania w grupie.  

Długość trasy dostosowana jest do wieku uczestników. Grupa zostaje podzielona na zespoły, 

które pod okiem instruktora pokonują trasę. 

 

-  obiad  

 

Strzelnica – strzelanie z różnego rodzaju broni do celu 

- łuk sportowy 

- łuk bloczkowy 

- proca 

- broń pneumatyczna: snajperka, krótka, maszynowa 

- rzut nożem (typu piórko)  

- rzut siekierą  

– kolacja  

– ognisko 

 

III dzień  

 

- śniadanie  

– Uczestnicy zostają podzieleni na trzy zespoły, które mają do pokonania: Park linowy + Most 

Tybetański i Wieża ze skrzyń 

 

Park Linowy – system przeszkód linowych o długości ok. 30 metrów zainstalowanych na 

drzewach, który pozwala uczestnikom sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną, lęk wysokości, 

koncentrację.  Uczestnicy zostają zabezpieczeni profesjonalnym sprzętem  alpinistycznym i są 

asekurowani przez instruktora. Na życzenie klienta przesyłamy kopie uprawnień. Wspaniała 

zabawa. 

 

Most Tybetański – zabawa polega na przejściu mostu zbudowanego z dwóch napiętych lin 

rozwieszonych równolegle do siebie. Istnieje możliwość zbudowania mostu nad wodą, co zwiększa 



atrakcyjność zabawy. Osoba znajdująca się na moście jest asekurowana liną przez instruktora.   

 

Wieża ze skrzynek – zabawa polega na ułożeniu jak najwyższej wieży ze skrzynek i równoległym 

wchodzeniu po nich do góry. Uczestnicy przez cały czas są asekurowani przez instruktora. 

Głównym celem tej zabawy jest: sprawdzenie zmysłu równowagi, sprawności, lęku wysokości, 

dokładności.  

 

- obiad  

–  wykwaterowanie i wyjazd grupy w stronę powrotną. 

Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych. .  

 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

- transport komfortowym autokarem (DVD, Klimatyzacja) 

- zakwaterowanie wg programu  

- wyżywienie wg programu  

- opiekę pilota 

- lokalni przewodnicy i animatorzy  

- ognisko z pieczeniem kiełbasek 

- ubezpieczenie uczestników 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  

- parkingi 

- podatek VAT 

 

 

 

 

   


