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25.04 -06.05PROMOCJA 27.06 - 14.10 OGNISKO Z KIEŁBASKAMI GRATIS!!!

Szalony bal przebierańców w karnawałowych kostiumach!
W Klubie Myszki Miki, Miki wita was, w Klubie Myszki Miki miło płynie 

czas! Strefa Chip’a i Dale’a - zjeżdżać z dmuchanych zjeżdżalni. Rozbudujemy 
Klub za pomocą mega klocków Mammutico, to dopiero będą Chocki Klocki! 
Pokonamy Tor Przeszkód Psa Pluto na statku pirackim Drago. Zajrzymy do 
laboratorium Profesora VonDrake’a - niezwykłe  eksperymenty, np. sztuczny 
śnieg, dymiący wulkan. Kaczka Daisy stworzy razem z wami opaski z mysimi 
uszami oraz zabierze was do Małpiego Gaju. Zawody w dziurawieniu Mysiego 
Sera (rzut do celu)! Klubowa Dyskoteka z Myszką Minnie – wspaniałe, koloro-
we stroje! Wyłonimy Króla i Królową tańca wygibańca, odgadniemy muzycz-
ne zagadki z ulubionych bajek. Na zakończenie zatańczymy szalony taniec w 
deszczu baniek mydlanych. Dla każdego legitymacja członka Klubu Przyjaciół 
Myszki Miki!
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Nowość!  Pokaz  magicznych sztuczek lub eksperymentów!
Smerfy zawitały do pirackiej wioski i zamieszały mocno… Szukają ochotni-

ków do swoich drużyn. Chcecie się dołączyć? Mądrala szuka ekipy do zagadek, 
smerfastycznego quizu wiedzy i wielkoformatowych gier zespołowych. Osiłek 
przygotowuje olimpiadę sportową: tor sprawnościowy Super Smerf, zjazd 
tyrolski i strzelanie z łuku. Smerfetka organizuje wielki bal – dla wszystkich 
ma smerfne kostiumy. Papa Smerf robi kolejne, niezwykłe sztuczki magiczne 
lub niesamowite eksperymenty. Ciekawe czy pojawi się Gargamel? Będziemy 
tańczyć, zjeżdżać z dmuchanej zjeżdżalni, wykonamy  własne smerfne czapki i 
zdobędziemy smerfowe naklejki. Dla każdego Medal Super Smerfa!

Smerfna Przygoda   2
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 z mapą Kapitana 
Sparrowa. Będziecie przeprawiać się pirackimi łódeczkami (bardzo płytki 
basen), pokonacie park linowy z pirackich beczek i przy odrobinie szczęścia 
odnajdziecie skrzynię skarbów na ogromnym pirackim statku Drago, doko-
nacie abordażu na zjeździe tyrolskim. A może odkryjecie zaginione dukaty w 
Grocie Krakena? Łowienie ryb, nauka strzelania, wyścig beczki pełnej śledzi. 
Zatańczycie pokładowe Tańce Wygibańce i zaśpiewacie pirackie przyśpiewki, 
a na deser Piracka Tawerna - pieczęć korsarzy, gra w kości. Każdy coś wygry-
wa: dukaty, sakiewki ze złotem lub muszelki. Na deser dmuchane zjeżdżalnie! 
Odważnych czeka Chrzest Piracki na Czarnej Perle. Na czas wyprawy przebie-
rzemy Was za  piratów! Dla każdego certyfikat przyjęcia do hordy Spar-
rowa i  opaska na oko. 
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Nowość! Gokardy na specjalnym torze!
Chcecie dołączyć do Psiego Patrolu i wyruszyć na misję ratowania świa-

ta?  Jednak zanim to zrobicie, dzielne psiaki pokażą Wam jak to jest być człon-
kiem Psiego Patrolu!  Zabierzemy  Was w podróż dookoła świata, by zdobyć 
wiedzę o kontynentach i ich mieszkańcach. Chase nauczy was bezpiecznych 
zachowań na drodze, odgadniecie odgłosy ulicy, poznacie  znaki drogowe. Jak 
Rocky z ekologicznych materiałów zrobicie kolorowe odznaki Psiego Patrolu. 
Zamienimy się w samochodziki i   policjantów - będziemy kierować ruchem, 
jeździć wyścigówkami (gokardy) zgodnie  z zasadami.   Sky zabierze was do 
Strefy Urwisa - będziecie figlować i szaleć na dmuchanych zjeżdżalniach.  
Marshall sprawdzi waszą sprawność na linowych mostach. Razem z Zumą 
zanurkujecie w basenie w kulkami w Małpim Gaju. Jeśli wykonacie wszyst-
kie misje to zostaniecie członkami Psiego Patrolu i otrzymacie spe-
cjalną legitymację oraz balonowego psiaka!
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Nowość!!!
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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, budowa 
obozowiska, pozyskiwanie i uzdatnianie wody, łączność, umiejętność prze-
trwana w trudnych warunkach dzikiej przyrody, przeprawa linowa, strzelanie 
z karabinka pneumatycznego oraz łuku, ochrona przed komarami i przyrzą-
dzanie leśnej herbaty. Ścieżka Zdrowia Komandosa . Na koniec  dla relaksu do 
wyboru: walki sumo lub pneumatyczny byk rodeo.  Dla każdego kto przej-
dzie „sprawdzian komandosa” certyfikat  Rangers Track.
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Tor sprawnościowy. Strzelnica. Ściana wspinaczkowa! Maskowanie!
Survivalowa wyprawa dla najmłodszych po leśnych bezdrożach, pod-

czas której kapral Krzesiwo nauczy was jak być dzielnym i samodzielnym. 
Nauczycie się rozpalać ognisko, zbudować leśne schronienie, odnaleźć drogę, 
zamaskować i ukryć się, przeprawić się po linie, ochronić przed komarami i 
przyrządzić leśną herbatę. 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 
będzie już wam straszny. A do tego wspinanie po ścianie, strzelanie z łuku i pi-
stoletu, tor przeszkód Ranger Track Junior, Ścieżka Zdrowia Komandosa,  odna-
lezienie drogi w ciemnym labiryncie „Kraken”. Każdy Dzielny Samodzielny 
otrzyma Certyfikat Dzielności. 

Mali Komandosi5

Budowanie więzi! Kreatywne myślenie. Wspaniała zabawa!!!
Uwaga! Ilość wykonanych zadań uzależniona jest od możliwości psychofi-

zycznych grupy. Sprawdzian 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 istnieje. Strzelnica - broń pneumatyczna, łuk. Przemyt niebez-
piecznego ładunku za pomocą systemu linek. Pokonanie terenu skażonego. 
Marsz w gąsienicy - czołgu. Mega Scrabble. Mega Twister. Akwedukt - łączymy 
systemy rur lub mini golf. Eureka - ujarzmiamy wodę. Węzeł gordyjski. Skoki 
na pneumatycznych gąsienicach. Marsz na szczudłach. Wielkoformatowe gry 
zespołowe. Zwycięski zespół otrzymuje Trofeum Przygody . Dla wszyst-
kich certyfikaty Łowcy Przygód.

Jeden za wszystkich7

PIRACKA STRAWA: 

OGNISKO Z KIEŁBASKAMI 12 ZŁ  
HOT-DOGI 9 ZŁ

SŁODKI POCZĘSTUNEK:
 DROŻDŻÓWKI BABCI FRANI I LEMONIADA 

DLA OPIEKUNÓW KAWA I DOMOWE CIASTOGRATIS !!!
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Czy wiecie ile śmieci dziennie produkujemy??? I co się z nimi dalej 
dzieje? I czy wiecie, że Ziemia zamienia się w wielki śmietnik? Czas by to 
zmienić i zacząć od nas samych. Ekoludki to zabawny i ciekawy program 
edukacji ekologicznej. Uczestnicy wezmą udział w następujących zada-
niach ekologicznych: papier czerpany z makulatury, budowa miasta z kar-
tonów, każda kropla– budowa akweduktu, cuda z plastikowej butelki, 
biżuteria ze śmieci, moda z papieru, orkiestra recyklingowa, oczyszczanie 
wody, przygotowywanie własnych, papierowych toreb na zakupy, gra te-
renowa – Pora na EkoStwora. Odrobina ruchu dla zdrowia – Strefa Urwisa 
– dmuchane zjeżdżalnie, trampolina, tor przeszkód.

Eko Edukacja
EDUKACJA EKOLOGICZNA


