
              Family Survival Camp 2019 
                           Dolina Dzikiej Orlicy w Sudetach                                                                       

 
Fragment bazy terenowej.                                                                                                            
                                              
 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 kilka technik linowych 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 studnia, chata traperska, wiata ogniskowa z ławami i 
siedziskami, altana grillowa, kuchnia polowa, piec do wypieku chleba, wędzarnia, 
polowa umywalnia i natryski, latryna.   

 Posiłki będziesz przyrządzad z własnych produktów, chleb na okres pobytu 
wypieczesz samodzielnie. 

 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. 
Dojazd: własny do Lasówki. 
 
Termin: 02 – 11 sierpnia 2019 r. 
 Cena:  do 1300 zł/uczestnika. Ostateczna cena uzależniona jest od ilości zgłoszeo.  
               Nabór uczestników trwa do 15 czerwca 2019 r. drogą  e-mailową. Tego dnia   
               podamy ostateczną cenę za obóz, nie wyższą od zaproponowanej.  



 
Świadczenia:  
program na 10 dni pobytu (ok. 64 godz. zajęd), noclegi w namiotach typu igloo, 
przewodnik, instruktor, sprzęt i materiały do zajęd, ubezpieczenie NNW.  
Każdy uczestnik otrzyma haftowane emblematy Szkoły Przetrwania oraz dyplom 
ukooczenia obozu.  
Warunkiem uczestnictwa jest: 

1. Podpisanie umowy przedwstępnej do dnia 15 czerwca 2019 r. 
Dokumenty wraz z numerem konta na wpłatę zaliczki (50 % wartości zadania) 
prześlemy drogą mailową do osób bezpośrednio zainteresowanych. 

 
Wyposażenie uczestnika: plecak, śpiwór, karimata, nóż, kubek blaszany. 
Ubiór uczestnika: wygodne i mocne obuwie, spodnie i bluza np.”moro”, nakrycie głowy.  
Należy zabrad: 2-3 pary skarpet wełnianych, 2-3 komplety bielizny, 2-3 koszulki, dres do 
spania, kurtkę p. deszczową, trampki, klapki, środki higieny osobistej, dwa ręczniki, bandaż 
elastyczny, chustę trójkątną, plastry na odciski, krem p. słoneczny, nici, igłę krawiecką, 
notes, ołówek, dowód tożsamości. 
                                                                                        
                                                                                                                      Serdecznie zapraszamy! 
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. 
 


