Survival Team
ul. Zamenhofa 26/5
64-100 Leszno
SURVIVAL – SZKOŁA PRZETRWANIA
propozycja wyjazdu edukacyjno-integracyjnego dla młodzieży
MOTTO REALIZACJI:
„Słyszałem i zapomniałem,
widziałem i zapamiętałem,
zrobiłem i zrozumiałem.”
[Konfucjusz]
Survival Team pragnie zainteresować Państwa ofertą realizacji terenowych zajęć dla
młodzieży pod nazwą „Survival-Szkoła Przetrwania”

Krótki opis realizacji:
"Survival – Szkoła Przetrwania” to propozycja 3-dniowego wyjazdu dla młodzieży
w wieku od 15 -18 roku życia. To moment, w którym zielone szkoły i biwaki klasowe
mogą stać sie okazją do twórczej, aktywnej integracji grupy uczniów wykorzystując
następujące metody pracy:
1. symulacje terenowe,
2. zadania logiczno–sprawnościowe,
3. elementy MICE (gry decyzyjne utrzymane w konwencji detektywistycznej).
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Skuteczność zajęć typu Outdoor Activities, proponowanych przez Survival Team,
wiąże się z tym, że ich uczestnicy (w trakcie realizacji zadań stawianych przez
instruktorów) rozwiązują rzeczywiste problemy, a poszczególni członkowie grup
realizujących zadania:
1. poznają swoje mocne strony,
2. uczą się praktycznego sposobu rozwiązywania problemów
i pokonywania trudności,
3. rozwijają swoje umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia.
Wszystko to dzieję się w zdrowym otoczeniu przyrody w atmosferze współpracy,
zabawy i przyjaźni.
Wzajemne pokonywanie trudności w warunkach terenowych, np.: wspólna budowa
szałasu, uzdatnianie wody, przeprawa przez trudny teren, rozwiązywanie zagadek
czy marsz na orientację , uświadamia uczestnikom „ Survivalu - Szkoły Przetrwania”
wartość współpracy z koleżankami i kolegami oraz polegania na sobie.

Cele pedagogiczne:
1. rozwijanie umiejętności współpracy z grupą,
2. kształtowanie zaradności życiowej i samodzielności,
3. wzrost kompetencji związanych z kreatywnym myśleniem
i ponoszeniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
4. promocja zdrowia, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego
w kontakcie z naturą,
5. wzmacnianie efektów edukacyjnych poprzez praktyczne wykorzystanie
wiedzy ekologicznej, biologicznej, meteorologicznej, geograficznej.
Program zajęć „Survival- Szkoła Przetrwania” realizowany jest przez wykwalifikowany
zespół instruktorów Survival Team.
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RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
I DZIEŃ
pod nazwą: „Gdzieś w nieznanym”
Grupa (w zależności od ilości uczestników) zostaje podzielona na zespoły, które
realizują zadania terenowe pozwalające na nabycie praktycznych umiejętności
polegających na:
-

taktycznym poruszaniu się w terenie leśnym,

-

postępowaniu w przypadku zagubienia,

-

skutecznym sygnalizowaniu swojego miejsca pobytu,

-

pozyskiwaniu wody i organizacji jedzenia w lesie,

-

rozpalaniu ognia,

-

orientacji w terenie oraz przeprawy przez zróżnicowany teren,

-

udzielaniu pierwszej pomocy przed medycznej w trudnych warunkach,

-

oraz... rozwiązywaniu zagadek logicznych.
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II DZIEŃ
pod nazwą: „Z życia komandosa”
Kolejne zadania jakie czekają na uczestników tego dnia, to:
-

przejście
przez
pole
minowe
przy
użyciu
wykrywaczy
(tu: zabawa z zagadką w tle...), całkowicie bezpieczna dla uczestników

-

przeprawa przez system mostów linowych, siatek, opon zawieszonych nad
ziemią oraz zjazd linowy
(tu: zdobywanie przy tym ukrytych na tych
przeszkodach haseł których odszyfrowanie doprowadzi do rozwiązania zagadki
logicznej i zdobycia nagrody „Komandosa”!).

-

wspinanie się na sztuczną ścianę wspinaczkową (przy pełnej asekuracji
i instruktażu wspinaczkowym),

-

budowanie schronienia
schronienia,

-

pozyskiwanie wody z otoczenia sposobami naturalnymi i jej uzdatnianie do
spożycia (tu: ciekawe prezentacje i praktyczne zastosowanie w terenie).

(szałasu)

i

techniki

skutecznego

metalu

maskowania

DZIEŃ III
pod nazwą: „Budujemy Team”
Kolejny dzień zajęć ukierunkowany jest głównie na zbudowaniu
teamu - zespołu, który nawiąże ze sobą jasną i czytelną nić
komunikacji, współpracy i wzajemnej pomocy.
W tym celu proponujemy uczestnikom do wyboru kilka
scenariuszy zabaw pomagających w zbudowaniu takiego zespołu
na trwałych fundamentach wzajemnego szacunku, pomocy
i zrozumienia własnych słabości i silnych stron każdego
z uczestników.
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Poniżej przykładowe scenariusze proponowanych konkurencji:

-

„BIEG PO PUZZLE”

Zabawa polega na tym, że na określonym terenie wyznacza się trzy tory na których
ustawia się w pewnej odległości od siebie trzy platformy (na każdym torze osobno),
a na nich umieszcza się zestaw puzzli w różnych kolorach. Na linii startu umieszczona
jest platforma z trzema polami na których rozłoży się wszystkie puzzle zwiezione
przez zawodników z poszczególnych platform. Do transportu każda drużyna będzie
miała specjalne sanie ciągnięte każdorazowo przez inną dwójkę zawodników.
Po dowiezieniu wszystkich puzzli, układaniem ich zajmuje się dwójka zawodników
zespołu, a trzeci wyznaczony przez zespół zawodnik może im w tym pomagać
podpowiadając. Zwycięża ta drużyna, która jako pierwsza ułoży puzzle w jak
najkrótszym czasie.

-

„OKO KIMA”

Zabawa polega na tym, że zawodnicy poszczególnych drużyn (minimum trzech
drużyn) mają za zadanie przejść tor przeszkód. Mają podkopać się pod belką (przejść
tym podkopem), przejść równoważnię, przeczołgać się pod linami i następnie dobiec
do miejsca w którym na specjalnym ramieniu wykonanym z drewna obracać się
będzie 10 symboli matematycznych zapisanych na drewnianych tabliczkach. Każdy
z zawodników musi zapamiętać w określonej kolejności 2 symbole, które po powrocie
przez to samo pole przeszkód, musi zapisać na specjalnej tablicy w takiej samej
kolejności. Tylko symbole i cyfry zapisane poprawnie dadzą właściwy do danej tablicy
wynik. Ten zespół który najszybciej i poprawnie wykona zadanie - zwycięży.
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INTRUKTORZY | MIEJSCE | CENA
Nasi instruktorzy i realizatorzy posiadają bogate doświadczenie w pracy z młodymi
ludźmi. Współpracujemy m.in. z Młodzieżowym Centrum Profilaktyki „Alternatywa”
w Lesznie oraz poznańskim Stowarzyszeniem Na Tak - Środowiskowym Domem
Samopomocy „KAMYK”, a projekty survivalowe dla dzieci i młodzieży realizujemy od
początku istnienia firmy od 2005 roku.

GRUPA REALIZUJĄCA „Survival - Szkoła Przetrwania”
W firmie Survival Team za realizację projektu rajdu stacjonarnego pt.:
„Survival - Szkoła Przetrwania” odpowiedzialny jest Zespół składający się
z licencjonowanych instruktorów:
- survival’u,
- sportów ekstremalnych,
- ratownictwa górskiego, technik linowych
oraz wspinaczki skałkowej.

INSTRUKTORZY:
Są ratownikami GOPR i WOPR, nurkami, spadochroniarzami i maratończykami.
To również utytułowani specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i samoobrony.
Instruktorzy Survival Team, to byli żołnierze i funkcjonariusze elitarnych
jednostek specjalnych, w tym: I-szego Pułku Specjalnego Komandosów
z Lublińca,
Jednostki
Specjalnej Zwiadu,
Jednostki
Komandosów
Marynarki Wojennej FORMOZA.
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MIEJSCE:
Projekt „Survival - Szkoła Przetrwania” organizowany jest na terenie Gór Sowich
w odległości 85 km od Wrocławia. Stałą bazą przy organizacji wyjazdu jest
Schronisko Górskie „ORZEŁ” w Górach Sowich położone w Sokolcu /k. Rzeczki.
Schronisko zostało sprawdzone wielokrotnie pod względem zakwaterowania
i wyżywienia – www.orzel.info.pl.

CENA:
Całkowity koszt realizacji trzydniowego rajdu stacjonarnego pt.: „Survival - Szkoła
Przetrwania”, prowadzonego od godz. 9.00 (pierwszego dnia) do 16.00 (dnia
trzeciego), wynosi 400 zł brutto od uczestnika.
Uwaga: Proponowany projekt „Survival - Szkoła Przetrwania” możemy zrealizować
zarówno w tygodniu pracy szkół (np. poniedziałek – środa, czy środa – piątek), jak
również w wersji weekend’owej – od piątku do niedzieli.
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CENA RAJDU STACJONARNEGO „Przygoda z survivalem” po stronie firmy
Survival Team obejmuje:
- Opiekę licencjonowanych instruktorów survivalu realizujących
i zabezpieczających grupę uczestników podczas projektu.

zadania

- Ubezpieczenie indywidualne NNW każdego z uczestników na kwotę 20.000 PLN.
- Okolicznościowe gadżety
„Przygody z survivalem”.

pamiątkowe

i

imienne

certyfikaty

ukończenia

CENA RAJDU STACJONARNEGO po stronie Schroniska Górskiego „ORZEŁ”
obejmuje:
- Zakwaterowanie uczestników i ich opiekunów (wyznaczonych przez szkołę) na
terenie Schroniska Górskiego „ORZEŁ”
- Pełne wyżywienie grupy (pierwszego dnia obiad i kolacja; drugiego dnia śniadanie,
obiad i kolację; trzeciego dnia śniadanie i obiad).

W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji:
Anna Kasprzak
ania@survivalteam.pl
793 107 767

Dariusz Mitręga
darek.mitrega@survivalteam.pl
661 217 842
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