


Ekstremalne przeżycia, hart ducha, przyjaźń, wsparcie trenerów oraz innych
uczestników, nauka i rozwój osobisty, pokonywanie swoich słabości, waleczność, a także
nauka pokory - to cechy naszej półkolonii.  Chcemy dzielić się z Waszymi dziećmi naszą
pasją oraz doświadczeniem w odkrywaniu świata, a także rozwijać u nich pasje na całe
życie. 

Tylu niesamowitych atrakcji, codziennych wyjazdów i za taką cenę nie znajdziesz na
żadnej innej półkolonii na Sądecczyźnie.  

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przy użyciu w pełni profesjonalnego atestowanego
sprzętu i pod czułym okiem instruktorów, podróżników, ratowników WOPR,
wykwalifikowanych opiekunów i pedagogów AWF, więc pomimo spektakularności są
zupełnie bezpieczne i dostępne dla każdego dzieciaka. Program oraz każdy turnus jest
zgłaszany do kuratorium oświaty.

Twoje dziecko przeżyje przygodę 
pełną niezapomnianych chwil... 

Park Linowy 
Wyposażeni w uprząż, lonżę,  karabinki oraz kask, po szkoleniu instruktorskim wyruszamy na trasy.
W zależności od predyspozycji mamy do wyboru kilka dróg, począwszy od trasy Pomarańczowej na
wysokości 1m po najdłuższą i najwyższą trasę Czerwoną, rozpoczynającą się 120m zjazdem tyrolką
nad wodą! Każda z nich wystawia na próbę pomysłowość pokonywania przeszkód i umiejętność
radzenia sobie w trudnych warunkach. Możemy się zmagać ze swoimi słabościami oraz lękami pod
czujnym okiem instruktorów i opiekunów, dzięki którym jesteśmy zawsze bezpieczni. 

Park “Stawy”-  kajakarstwo 
Po spotkaniu z ratownikiem WOPR, krótkiej pogadance na temat bezpieczeństwa na wodach,

wypożyczamy kajaki i rozpoczynamy szkolenie, by po chwili wypróbować swoich sił na wodzie
pokonując najpiękniejsze zakątki akwenu.  

Bobrowisko 
Nie mogło by zabraknąć w naszym programie enklawy przyrodniczej w której będziemy podglądać
przyrodę. Zamieniamy się w tropicieli, szukając śladów zwierząt, przyglądając się małym  i większym
zwierzakom.  

Trekking górski
Z plecakami na plecach, w odpowiednich, wygodnych butach podążamy po beskidzkich i pienińskich
szlakach, by podziwiać piękne górskie widoki, których tak brak na co dzień w mieście. Odkrywając
tajniki przyrody uczymy się nazw drzew, roślin, kwiatów, zwierząt i podglądamy ich życie w górach. 

Zespołowe gry sportowe i gry terenowe
Podzieleni na grupy wyruszamy w nieznane, kierując się mapą, kompasem, wskazówkami i tropami
napotykając wiele zadań i zagadek niczym Indiana Jones, które musimy rozwiązać, by całą ekipą
dotrzeć do celu! Będziemy mieli okazję także spróbować swoich sił w zespołowych grach
sportowych pełnych rywalizacji tak lubianej przez dzieci. Współpraca i integracja na 100%. 

Paintball oraz paintball laserowy (Laser Tag)
Ubrani w mundur i kask ochronny, z bronią w ręku staramy się pokonać wroga i uratować
partnerski oddział. Oczywiście bez krwi, jedynie kulki z farbą. To bezpieczna rozrywka, przepełniona
ogromną porcją ruchu na świeżym powietrzu, a także przysparzająca solidną dawką pozytywnej
adrenaliny oraz rywalizacji. 

Quady:  Z instruktorem ,a nawet samodzielnie spróbujemy swoich sił na Quadzie.
Strzelnica: w tym (wiatrówka, karabinki pneumatyczne, paintball, asg, łuk)

Wielki plac zabaw
Kule bumperball czyli zabawa w sumo  oraz dmuchańce  (plac zabaw, mały zamek, Mega Piłkarzyki,
tarcza football dart ), modele RC,



Dla kogo? 
Dla dzieci odważnych, które potrzebują adrenaliny i ruchu, aby dobrze funkcjonować, ale
też dla dzieci, które potrzebują uwierzyć w siebie i boją się nowych rzeczy. Jesteśmy w
stanie sprostać każdemu charakterowi. Każde dziecko po naszej wspólnej przygodzie
wyjdzie pewniejsze siebie, silniejsze i lepiej przygotowane do wyzwań szkolnych i życia
codziennego. 

Wyzwania Hardego Dzieciaka 2021 to hity z poprzednich lat oraz cały
czas poszukiwane nowe atrakcje i miejsca, aby zapewnić maximum

najlepszej zabawy. 

Mini Runmageddon 
“Już na starcie nie jest lekko. Zaczynasz bieg, nie wiedząc co Cię czeka dalej. Potem jest już tylko ciężej...” tak
głosi wstęp na stronie RUNMAGEDDON. Resztę może dopisać już Twoja wyobraźnia. Liczne przeszkody,

które musisz pokonać wycisną z ciebie maksimum energii. Błoto na drodze? No tak... czysty do mety nie
dobiegniesz, już my o to zadbamy. No ale.... czy można być jednocześnie szczęśliwy i czysty? Oczywiście, że
nie...  

 Wspinaczka skałkowa 
Będziemy zagłębiać kolejne tajniki wspinaczki. Poznamy sprzęt wspinaczkowy używany we wspinaczce
skałkowej, a także w wysokich górach jak np. Alpy czy Himalaje. Zdobędziemy podstawową wiedzę o
asekuracji, bezpieczeństwie oraz technice wspinania. Zmierzymy się z łatwiejszymi, jak również
wymagającymi trasami wspinaczkowymi. Kto wie być może będziemy pierwszymi trenerami przyszłych
Himalaistów i zdobywców Korony Ziemi!   

Rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim 
Niczym wilki morskie wsiadamy na statek i wyruszamy w rejs śpiewając szanty i podziwiając okoliczne zamki
i piękno przyrody Pienińskiego Parku Narodowego oraz jeziora Czorsztyńskiego.

Wycieczka rowerowa
Najpiękniejszymi zakątkami Beskidu Sadeckiego, mkniemy ścieżkami rowerowymi czasem zbaczając na
drogę terenową. Zapoznamy się z zasadami obowiązującymi podczas grupowej wycieczki rowerowej.
Dowiemy się jakie rzeczy powinny obowiązkowo zostać zabrane na taki wyjazd i jak wygląda kolumna
rowerowa. 

Raffting
Przygotowujemy sprzęt ,ubieramy kapoki, krótkie szkolenie, podział na drużyny i rozpoczynamy spływ
Popradem, wprost do Żegiestowa. Oprzyrządowani, w asyście wykwalifikowanej kadry przemierzamy
niezwykle malowniczy odcinek rzeki. Poskramiając pagajami nurt wody, z rześkim górskim powietrzem na
twarzy podziwiamy piękne widoki Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Surwiwal
Poznajemy sztukę przetrwania wg twórcy światowego surwiwalu Jacka Pałkiewicza. Szkolimy się z w lesie i
nad wodą. Rozpalamy ognisko na wodzie, w powietrzu, z mokrego opału; budujemy szałas; organizujemy
przeprawę na drugą stronę wąwozu lub rzeki, będziemy przedzierać się przez gęstwinę lasów; stromych
ścian górskich (w tym dniu koniecznie musicie zapewnić dziecku ubrania które mogą nie przetrwać próby... 

Canyoning  
Ekspedycja tropikalna „Odkrywanie źródeł Amazonki” Przeprawa rzeką, Canyoning, wspinaczka i zjazdy z
wodospadu, mosty tyrolskie i inne przygody owiane tajemnicą. Nie zostanie na Was sucha nitka!   Do
wykonania tego wyzwania potrzebny nam będzie profesjonalny sprzęt alpinistyczny, zjazdy z wodospadu,

przeprawy linowe to tylko namiastka tego co Was czeka w tym dniu....  Canyoning to pokonywanie
stromych rzek, wodospadów. Jako nieliczni w tej części Europy będziemy pokonywać wodospad i rzekę z
pomocą sprzętu alpinistycznego... Zjazdy z wodospadu, przeprawy linowe oraz ciii... więcej nie powiemy
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DMUCHANY PLAC ZABAW
Dmuchany plac zabaw na wodzie składający się z różnego rodzaju przeszkód i  platform wypoczynkowych
mniej i bardziej ekstremalnych. Zjeżdżalnia, ogromna trampolina, równoważnia, ściana wspinaczkowa,

odskocznia i wiele innych gwarantuje niesamowitą zabawę dla osób w każdym wieku. Uczestnicy będą
ubrani w kapoki, a ich poczynania będą odbywały się pod czujnym okiem ratownika. Sprzęt amerykańskiej
marki AQUAGLIDE - światowego lidera z certyfikatem gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo!

 



ATRAKCJE TERMIN I - 10 dni 

 * RAFTING - rzeka Poprad
 * STREFA 52 - Męcina

 * SURWIWAL
 * WYPRAWA ROWEROWA

 * WSPINACZKA SKAŁKOWA + REJS
STATKIEM PO JEZIORZE

 

 

 * ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE /
GRY I ZABAWY ANIMACYJNE

 * ŁUCZNICTWO
 * CANYONING 

 

 * DWUDNIOWY TREKKING
GÓRSKI Z NOCLEGIEM

 * KAJAKARSTWO

 * DMUCHANY PARK WODNY 

 * EKSPEDYCJA TROPIKALNA

TERMIN I
05-09 i 12-16

lipca 2021 
(10 dni)

CENA
1100 zł/os

w cenie
 

- opieka
wychowawców,

animatorów,

instruktorów,

przewodnika
górskiego,

- transport,

- wyżywienie: obiad,

- ubezpieczenie,

- koszt biletów,

wstępów
każdej atrakcji.
- upominki dla

wszystkich
uczestników 

półkolonii
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(7 - 16 LAT)

TERMIN II
19-23

lipca 2021 
(5 dni)
CENA

600 zł/os

Miejsca zbiórki
 * Park&Ride Stary

Sącz
 

 * Bulwar Narwiku
Nowy Sącz

(zajezdnia naprzeciw
Kaufland)

GODZINY
8:00 - 16:00 ATRAKCJE TERMIN II - 5 dni 

 * EKSPEDYCJA TROPIKALNA
 * STREFA 52 - Męcina

 

 * DMUCHANY PARK WODNY 

 * TREKKING GÓRSKI
* ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE /

GRY I ZABAWY ANIMACYJNE
 * ŁUCZNICTWO
 * CANYONING 

 * KAJAKARSTWO
 * PARK LINOWY



 EXTREME (10 r.ż.)
 

 * DESKA SUP

 * WSPINACZKA SKAŁKOWA

ATRAKCJE TERMIN III - 5 dni

 * KAJAKARSTWO Z
RATOWNICTWEM

 * DMUCHANY PARK WODNY 
* SURWIWAL z PRZEPRAWĄ

RZECZNĄ 
 * SZKOLENIE Z PPP W

WARUNKACH TERENOWYCH
 *  TREKKING GÓRSKI 

 * PAINTBALL I RUNMAGEDDON
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TERMIN III
EXTREME (od 10 r.ż.)

młodsi - jeżeli już brali
udział w WYZWANIACH

 
26-30

lipca 2021 
(5 dni)

w cenie
 

- opieka
wychowawców,

animatorów,

instruktorów,

przewodnika
górskiego,

- transport,

- wyżywienie: obiad,

- ubezpieczenie,

- koszt biletów,

wstępów
każdej atrakcji.
- upominki dla

wszystkich
uczestników 

półkolonii

TERMIN IV 
(od 7-16 lat)

02-06
sierpnia 2021 

(5 dni)

CENA
600 zł/os

Miejsca zbiórki
 * Park&Ride Stary

Sącz
 

 * Bulwar Narwiku
Nowy Sącz

(zajezdnia naprzeciw
Kaufland)

GODZINY
8:00 - 16:00

 * SURWIWAL
 * STREFA 52 - Męcina

ATRAKCJE TERMIN IV - 5 dni 
 * RAFTING

* TREKKING GÓRSKI
* ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE /

GRY I ZABAWY ANIMACYJNE
 * ŁUCZNICTWO

 * BAŃKI MYDLANE
 * DZIEŃ WOJSKOWY



www.hardydzieciak.pl  / tel. 796262606  / polkoloniehardydzieciak@gmail.com

TERMIN
05-09

lipca 2021 
(5 dni)

CENA
1000 zł/os

 * OSTATNIE SZLIFY :)

W CENIE
-transport

- opieka instruktorów
i wychowawców

- nocleg
- wyżywienie :

śniadanie i
obiadokolacja

- ubezpieczenie NNW
- upominki dla

wszystkich
uczestników półkolonii

(od 10 r.ż.)

DLA NAJWYTRWALSZYCH!!!

SPRZĘT
ROWEROWY WE

WŁASNYM 
ZAKRESIE



PRZYKŁADOWY DZIEŃ
 
 

 * 8:00 zbiórka na basenie
 * 8:30-10:00 zajęcia/trening  pływacki

 * 10:00  II śniadanie
 * 10:30–12:00  Gimnastyka / gry

zespołowe – hala/kino
 * 12:00 – Obiad

 * 12:45  Rolkowisko /gry planszowe/ 
 omawianie techniki pływania

 * 14:00 – zajęcia/trening  pływacki
 * 15:30 – 16 00 - odbiór dzieciaków

TERMIN
05-09.

lipca 2021
CENA

600zł/os

W CENIE
 

- wykfalifikowana
kadra trenerów i

instruktorów
- intensywny kurs

pływania
- wyżywienie: II

śniadanie i dwudaniowy
obiad,

- ubezpieczenie NNW
- koszt biletów,

wstępów na każdą
atrakcję

- upominki dla
wszystkich

uczestników 
półkolonii

7 - 16 LAT
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Miejsce zbiórki
Aqua Centrum

Chełmiec

GODZINY
8:00 - 16:00



TERMIN
19-23

lipca 2021 
(5 dni)

CENA
600 zł/os

W CENIE
 

- wejściówki na
obiekty, miejsca,

rezerwacje
- opieka instruktorów 

i wychowawców
- wyżywienie: 
II śniadanie ,

dwudaniowy obiad
- ubezpieczenie NNW

- upominki dla
wszystkich

uczestników

7 - 16 LAT
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Miejsce zbiórki
Aqua Centrum

Chełmiec

GODZINY
8:00 - 16:00

SPRZĘT
ROWEROWY WE

WŁASNYM 
ZAKRESIE



W OFERCIE

i opiekunów
 * autorski program zajęć

 * podział na grupy zaawansowania
 * codziennie 3h języka angielskiego

stacjonarnie
 * gry i zabawy ruchowe na świeżym

powietrzu 
 * nauka języka angielskiego w

naturalnych dla dzieci sytuacjach
 * 2 wycieczki :

kino/basen/muzeum/wyjście w góry

 * najlepsza kadra lektorów,

instruktorów 

TERMINY
 
 

1) 28.06 -02.07
2021 (5 dni)

 
 
 

2) 12-16.07
2021 (5 dni)

w cenie
- opieka

wychowawców,
animatorów,

- wyżywienie: II
śniadanie i obiad,

- ubezpieczenie NNW,
- koszt biletów do

każdej atrakcji
- upominki dla

wszystkich
uczestników 

półkolonii

Aktywny Angielski to połączenie aktywności z
nauką angielskiego zarówno w sali jak i w terenie.
Stawiamy mocny nacisk na konwersacje oraz
użycie języka obcego w różnych sytuacjach
życiowych.
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(7 - 16 LAT)

CENA
500zł/os

Dzieci nie tylko uczestniczą w
różnych formach aktywności
fizycznej tj. górskie wędrówki, 
 wycieczki oraz gry terenowe, ale 
 jednocześnie ćwiczą swoje
umiejętności językowe. 
Forma zabawowa zachęca dzieci
do używania języka, a podczas
gier i zabaw dzieci uczą się
komunikowania ze sobą,

współpracy i jednocześnie mają
kontrolę nad tym co mówią.GODZINY

8:00 - 16:00

Miejsce zbiórki
 * Stary Sącz

 



W sezonie letnim 2021 postanowiliśmy zabrać ekipę naszych
Hardych Dzieciaków nad nasze Polskie Morze Bałtyckie. 

TAM NAS JESZCZE NIE BYŁO ...
 

Wypoczywać będziemy w OW Wrzos w Łukęcinie, a morze
będziemy mieć w zasięgu zaledwie 300m, gdzie będziemy mogli
plażować i zażywać kąpieli morskich i  tych słonecznych do woli.

W OFERCIE

 * integracyjne gry i zabawy animacyjne
 * gry terenowe

 * wieczorki tematycznie
 * wycieczka rowerowa do wsi Trzęsacz
(legenda o Zielenicach mieszkających w

wodach Bałtyku)

 * zwiedzanie Podziemnego Miasta na
Wyspie Wolin ( to obiekt militarny, którego
tajemnica przez lata była pilnie strzeżona.

W czasie II wojny światowej stały tu potężne
działa, które chronione setkami ton betonu

miały bronić bazę Kriegsmarine w
Świnoujściu.)

 * Międzyzdroje (najdłuższe MOLO
betonowe w Polsce)

 * ognisko z biesiadą 

 * i NIESPODZIANKA ^^
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TERMIN
27.06 - 03.07

2021

CENA
1200zł/os

W CENIE
 

- opieka
wychowawców,

animatorów,

ratownika wodnego i
pielęgniarki
- transport

- wyżywienie: FB 
(3 posiłki)

- ubezpieczenie NNW
- koszt biletów,

wstępów do
każdej atrakcji
- upominki dla

wszystkich
uczestników 

półkolonii

od 10 r.ż.

Wyjazd ze Starego Sącza / Nowego
Sącza i nocny przejazd do Łukęcina. 
Na miejscu w pierwszy dzień pobytu:

 * przydzielenie uczestnikom pokoi i
zakwaterowanie

 * obiad
 * przywitanie z morzem

 * kolacja
 * wieczorek zapoznawczy

 

A w  późniejszych dniach pobytu w
zależności od warunków pogodowych
realizacja oferty.

Wyjazd:
27.06 - niedziela

godz. 23:00 
 * Park&Ride Stary Sącz

 * Bulwar Narwiku 
Nowy Sącz

 
Powrót:

03.07 - sobota
 późne godziny nocne

 * Park&Ride Stary Sącz
 * Bulwar Narwiku 

Nowy Sącz
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Ciepły posiłek oraz napoje bez limitu.

Opieka doświadczonych pedagogów

przedszkolnych i animatorów czasu

wolnego

Wycieczka pociągiem 

Animacje czasu wolnego

Wakacje na świeżym powietrzu; woda,

las, zabawy sportowe; artystyczne

W razie złej pogody szkolna hala

sportowa z pełnym wyposażeniem

Moc zabawy i przygód

Kąpielisko

Ognisko z kiełbaskami

W OFERCIE

TERMINY (5 dniowe)
 

1) 02-06.08
 

2)09-13.08
 

3) 16-20.08
 

2021

W CENIE
- opieka

wychowawców,

animatorów,

instruktorów,

przewodnika
górskiego,

- wyżywienie: II
śniadanie, obiad

jednodaniowy
- ubezpieczenie NNW

- upominki dla
wszystkich

uczestników 
półkolonii

Zabierzemy Twoje dziecko w świat pełen przygód, tajemnic.
Poznamy przyrodę z bliska. Dla nas nie ma złej pogodny co
najwyżej złe ubranie. Nie boimy się błota ani tego że czasem
będziemy brudni ale za to jacy szczęśliwi. Będziemy spędzać
czas na łące, w lesie, przy szumie potoku. Zabawki będziemy
konstruować z tego co znajdziemy w lesie pełnym skarbów.

od 4 - 7 lat

CENA

350 zł/os
za turnus

GODZINY

8:00 - 16:00

Miejsce zbiórki
 * Stary Sącz

 



ZNAJDŹ NAS
www.hardydzieciak.pl

hardydzieciak@gmail.com
tel:. 796 26 26 06

 
NAJNOWSZA ATRAKCJA WODNA

 W REIONIE
DRUGA TAKA MAŁOPOLSCE

 

Tor składa się z różnego rodzaju
przeszkód i platform

wypoczynkowych mniej i bardziej
ekstremalnych. Zjeżdżalnia,

ogromna trampolina,
równoważnia, ściana

wspinaczkowa, odskocznia i wiele
innych gwarantuje niesamowitą

zabawę dla osób w każdym wieku.
Sprzęt amerykańskiej marki

AQUAGLIDE - światowego lidera z
certyfikatem gwarantuje

najwyższe bezpieczeństwo!


