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Tajna Piracka Baza

Nowość! Pokaz baniek mydlanych. Kraina Figli, trampolina, 
zamek do skakania, zjeżdżalnia.
Podróż do Nibylandii - Piotruś Pan nauczy Was latać, strzelać z łuku i katapul-
ty, a Dzwoneczek czarować i malować kolorowym piaskiem swoje marzenia. 
Upieczecie ciasteczka w kolorach tęczy.  Odwiedzicie Wyspę Piratów i będzie-
cie figlować w pirackim małpim gaju. Ale … pojawi się też Kapitan Hook, któ-
ry chce porwać Piotrusia!!! Nie pozwolimy mu na to! Będziemy wspinać się po 
linowych mostach, pokonamy rzekę krokodyli, przejdziemy przez bajkowy tor 
przeszkód i zdobędziemy statek Kapitana Hooka. Dzwoneczek ozdobi Was ma-
gicznym pyłkiem i nada bajkowe imiona oraz pokaże Wam czary z baniek my-
dlanych (nawet kogoś zamknie w bańce). Na czas zajęć otrzymacie bajkowe 
akcesoria. Dla każdego  złoty medal za odwagę i  Paszport Nibylandii. 

Piotruś Pan  i  Dzwoneczek2

 Nowość! Przejażdżki gokardami lub elektrycznymi samocho-
dzikami. 

W Klubie Myszki Miki, Miki wita was, w Klubie Myszki Miki miło pły-
nie czas! Będziemy skakać w dmuchanym basenie, zjeżdżać z dmuchanej 
zjeżdżalni i przeciskać się przez wielką gąsienicę Meggi. Za pomocą tajnego 
hasła otworzymy Mysi Składak i urządzimy zawody o tytuł Mistrza Kierowni-
cy. Rozbudujemy Klub -  słomki konstrukcyjne, to dopiero będą Chocki Klocki! 
Pokonamy Tor Przeszkód Psa Pluto. Zajrzymy do laboratorium Profesora Von-
Drake’a - niezwykłe eksperymenty! Sztuczny śnieg, dymiący wulkan. Z Kaczką 
Daisy stworzycie opaski z mysimi uszami. Małpi Gaj. Zawody w dziurawieniu 
Mysiego Sera (rzut do celu)! Klubowa Dyskoteka z Myszką Minnie – wspaniałe 
stroje oraz kolorowe makijaże! Wyłonimy Króla i Królową tańca wygibańca. 
Dla każdego legitymacja członka Klubu Przyjaciół Myszki Miki!

Nowość!  Pokaz  magicznych sztuczek. Każdy zrobi slime!
 Smerfy zawitały do pirackiej wioski i zamieszały mocno… Szukają ochotni-

ków do swoich drużyn. Chcecie się dołączyć? Mądrala szuka ekipy do zagadek, 
wielkiego smerfastycznego quizu, strzelania z łuku i mini golfa. Osiłek przygo-
towuje olimpiadę sportową, pływanie łódeczkami i przeprawę tratwami, a na-
wet dojenie sztucznej krowy. Smerfetka organizuje wielki bal – dla wszystkich 
ma bajkowe kostiumy. Papa Smerf robi kolejne, niezwykłe sztuczki magiczne, 
wy zaś samodzielne spróbujecie stworzyć własnego slime (glutka). Ciekawe 
czy pojawi się Gargamel? Będziemy tańczyć, skakać na trampolinie zjeżdżać ze 
zjeżdżalni. Wykonacie własne smerfne czapki i zdobędziecie smerfowe naklej-
ki. Dla każdego Medal Super Smerfa i balonowa niespodzianka.
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Grąbkowo k. Potęgowa

Piraci z Karaibów1

Przedstawienie interaktywne z Jackiem Sparrowem!
Achoj dzielne maluchy! Czy macie ochotę na prawdziwą piracką przygodę? 

Jeśli tak, czeka na Was niezapomniana wyprawa po skarb Kapitana Sparrowa. 
Będziecie przeprawiać się pirackimi łódeczkami (bardzo płytki basen) i ścigać 
się na pirackich tratwach. Pokonacie park linowy z pirackich beczek i przy 
odrobinie szczęścia odnajdziecie skrzynię skarbów. A może odkryjecie zaginio-
ne dukaty w Grocie Krakena? Łowienie ryb, nauka strzelania, pirackie tatuaże, 
wyścig beczki pełnej śledzi. Zatańczycie pokładowe Tańce Wygibańce i wspól-
nie zaśpiewacie pirackie przyśpiewki, a na deser Piracka Tawerna. Rzut okiem 
Sparrow’a, pieczęć korsarzy, gra w kości. Każdy coś wygrywa: dukaty, sakiewki 
ze złotem lub muszelki. Na deser dmuchana zjeżdżalnia i trampolina!  Odważ-
nych czeka Chrzest Piracki na Czarnej Perle. Na czas wyprawy przebierzemy 
Was za  piratów! Dla każdego certyfikat przyjęcia do hordy Sparrowa 
i  opaska na oko. 

26.04 - 7.05PROMOCJA 28.06-15.10 OGNISKO Z KIEŁBASKAMI GRATIS!!!
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Nowość! Elektryczne samochodziki lub gokardy!
Chcecie dołączyć do Psiego Patrolu i ruszyć na misję ratowania świa-

ta?  Zanim to zrobicie, dzielne psiaki pokażą Wam jak być członkiem Psiego 
Patrolu! Zabierzemy was w podróż dookoła świata, by zdobyć wiedzę o kon-
tynentach i ich mieszkańcach. Jak Rocky z ekologicznych materiałów zrobicie 
odznaki Psiego Patrolu. Chase nauczy was bezpiecznych zachowań na drodze, 
odgadniecie odgłosy ulicy, poznacie znaki drogowe. Zamienimy się w samo-
chodziki i policjantów - będziemy kierować ruchem, jeździć wyścigówkami 
zgodnie z zasadami.  Niczym Zuma dotrzecie do Groty Krakena i poszukacie 
w niej skarbów. Sky zabierze was do Strefy Urwisa - będziecie figlować i szaleć 
na dmuchanych zjeżdżalniach. Marshall sprawdzi waszą sprawność na lino-
wych mostach i torze sprawnościowym. Jeśli wykonacie wszystkie misje 
i zdobędziecie pięć odznak to … zostaniecie członkami Psiego Patro-
lu i otrzymacie specjalną legitymację oraz balonowego psiaka!

Psi Patrol - Misja Edukacja5

Sprawdzian dla prawdziwych Twardzieli i Twardzielek. 
Leśna wyprawa dla najdzielniejszych. Sprawdzian komandosa – tor 

przeszkód Ranger Track. Hit - szkoła pilotów - grawitacja nie istnieje. Masko-
wanie w terenie. Ścianka wspinaczkowa. Wyprawa do lasu - zasady orientacji 
w terenie, posługiwanie się mapą i kompasem, znaki topograficzne, prze-
widywanie pogody, budowa obozowiska, pozyskiwanie i uzdatnianie wody, 
łączność, umiejętność przetrwania w trudnych warunkach dzikiej przyrody, 
przeprawa linowa, podstawy udzielenia pierwszej pomocy, strzelanie z kara-
binka pneumatycznego oraz łuku. Na koniec dla relaksu do wyboru: dojenie 
sztucznej krowy, walki sumo lub pneumatyczny byk rodeo.

Dla każdego kto przejdzie „sprawdzian komandosa” certyfikat 
Rangers Track.

 W piątą stronę Przygody8 survival  Klasy IV-VIII Klasy (III-VI)

Park linowy. Tor przeszkód. Strzelnica. Przeprawa tratwą. 
Ściana wspinaczkowa! Maskowanie!

Survivalowa wyprawa dla najmłodszych po leśnych bezdrożach, pod-
czas której kapral Krzesiwo nauczy was jak być dzielnym i samodzielnym. 
Nauczycie się tropić zwierzęta, rozpalać ognisko bez zapałek, zbudować leśne 
schronienie, odnaleźć drogę, opatrzyć zranionego kolegę, zamaskować i ukryć 
się, przeprawić się po linie. Dowiecie się jak przetrwać bez telefonu, a nawet 
przekazać ważną wiadomość tajnym alfabetem. Poznacie co to kompas, mapa 
i strony świata. Po tej leśnej przygodzie, nawet najczarniejszą nocą, las nie bę-
dzie już wam straszny. A do tego wspinanie po ścianie, park linowych mostów, 
strzelanie z łuku i pistoletu, tor przeszkód Ranger Junior, odnalezienie drogi 
w ciemnym labiryncie „Kraken”. Dla relaksu przeprawicie się piracką tratwą!!!  
Każdy Dzielny Samodzielny otrzyma Certyfikat Dzielności. 

Mali Komandosi6

Budowanie więzi! Kreatywne myślenie. Wspaniała zabawa!!! 
Uwaga! Ilość wykonanych zadań uzależniona jest od możliwości grupy. Spraw-
dzian komandosa – tor przeszkód Ranger Track. Rodeo - byk pneumatyczny. 
Marsz w wieloosobowych spodniach. Walki sumo w mega kombinezonach. 
Szkoła pilotów – zapięci w metalowe koło poczujecie, że grawitacja nie ist-
nieje. Strzelnica - broń pneumatyczna, łuk, proca. Przeprawy tratwą. Przemyt 
niebezpiecznego ładunku. Pokonanie terenu skażonego. Marsz w gąsienicy - 
czołgu. Mega Scrabble. Dojenie sztucznej krowy. Mega Twister.  Akwedukt - łą-
czymy systemy rur lub mini golf. Eureka - ujarzmiamy wodę. Węzeł gordyjski. 
Skoki na pneumatycznych gąsienicach. Marsz na szczudłach. 

Zwycięski zespół otrzymuje Trofeum Przygody. Dla wszystkich 
certyfikaty Łowcy Przygód.

Jeden za wszystkich7

PIRACKA STRAWA: 

OGNISKO Z KIEŁBASKAMI 9 ZŁ  
HOT-DOGI 6 ZŁ

SŁODKI POCZĘSTUNEK:
 DROŻDŻÓWKI BABCI FRANI I LEMONIADA 

DLA OPIEKUNÓW KAWA I DOMOWE CIASTOGRATIS !!!

KLASY IV-VIII

program edukacyjny
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