
 

 

 
 

Oferta programu dydaktyczno-rekreacyjnego ZIELONA INTEGRACJA 
-program dydaktyczno-rekreacyjnego przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 
oraz klas I-III gimnazjum. 
 
Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij ten link: http://m-7.pl/category/zielone/rekreacyjny/ 
 
Cele imprezy: 
- miłe spędzenie czasu podczas imprezy 
- integracja uczestników poprzez współpracę w grupach (dla lepszej integracji całej klasy i dla 

rozbicia podziałów grupy utworzone zostaną poprzez losowanie 
- aktywizacja dzieci i młodzieży do wspólnych działań 
- współzawodnictwo podczas zmagania się z przygotowanymi zadaniami 
- wyłonienie najlepszych drużyn, nagrodzenie dyplomami 
 
Czas trwania: ok 3-4h (w zależności od ilości uczestników) 
 
Miejsce realizacji: więcej informacji w zakładce nasi partnerzy – http://m-7.pl/category/lokalizacje/ 
 
Każdy zawodnik otrzyma: 
-dyplom 
-dostęp do strony www, na której zamieszczone będą zdjęcia z imprezy oraz wyniki 
-profesjonalną obsługę 
 
Forma współzawodnictwa: 
Po przywitaniu uczestnicy podzieleni zostaną na 5 osobowe grupy, wybiorą swojego kapitana 
otrzymają specjalnie przygotowane karty startowe z pełnym opisem konkurencji, na których 
zapisywana będzie punktacja drużynowa. Przystąpią do rywalizacji na torze przeszkód zmagając 
się z następującymi konkurencjami: 
 

-   wąwóz pełen jadowitych żmij – konkurencja z wykorzystaniem skrzynek 
-   megaszorty – bieg w zabawnych spodniach parami lub biegi w workach 
-   rzut do celu – rzut woreczkami lub podkowami do celu 
-   pajęczyna – pajęczyna z lin  
-   drewniane narty 
-   przeciąganie liny 
 

Podchody:  
 Po zakończeniu toru przeszkód wyruszą pieszo w teren w okolicy imprezy. Będzie to gra 
terenowa mająca na celu aktywne poznawanie tajemnic przyrody. W trakcie pokonywanej trasy 
uczestnicy będą musieli wykonywać przygotowane przez obsługę zadania. Zadania te będą 
wymagały od drużyn komunikowania się i rozwiązywania wspólnie problemów (będą to zagadki 



 

 

oraz zadania z elementami logiki, znajomości przyrody, posługiwania się mapą i kompasem; 
zagadki zawszę będą miały instrukcje oraz podpowiedzi)  
 
Dodatkowo zapewniamy: 
-nagłośnienie (2 kolumny, 2 mikrofony bezprzewodowe) 
-zabezpieczenie medyczne (apteczka ratownika r1, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy) 
 
Oświadczamy, iż posiadamy wszystkie wymagane dokumenty na prowadzenie imprez 
rekreacyjnych, oraz ubezpieczenie OC działalności na kwotę 100 000 zł. 
 
 Jeśli zainteresowała Cię nasza propozycja wejdź na stronę www.m-7.pl/kontakt i prześlij 
krótką wiadomość z podstawowymi danymi szkoły/klasy, niezwłocznie odpowiemy dostosowując 
program do warunków terenowych, miejsca na którym miałaby się odbyć impreza (teren szkolny, 
boisko, park, las), wieku uczestników oraz możliwości finansowych. 
 Możesz również dokonać wstępnej rezerwacji imprezy za pomocą formularza: 
 www.m-7.pl/stworz-impreze 
 
 

Zapraszamy do współpracy!!! 
 
 


