
Harcerska Integracja 

CHILLZONE 

Szukacie miejsca na biwak swojego 
zastępu, drużyny czy szczepu? Znudziły Ci się już dotychczasowe miejsca lub miejski zgiełk? W 
takim razie stowarzyszenie Aktywna Strefa ma dla Was świetną propozycję. "Chillzone" to coś 
więcej niż miejsce spotkań. Jest to przestrzeń gdzie aktywność fizyczna łączy się z 
odpoczynkiem, dobra zabawa wypiera stres i problemy życia codziennego, ale przede wszystkim 
wspiera kształtowanie pozytywnych relacji międzyludzkich. Praca w grupie, dążenie do wspólnego 
celu, elementy rywalizacji czy wspólna integracja przy wieczornym ognisku to tylko namiastka 
tego, co czeka Was w trakcie takiego biwaku. Możliwość dostosowania programu do 
indywidualnych wymagań każdej grupy sprawi, że będzie to jedyny i niepowtarzalny wyjazd. 

STANICA HARCERSKA POLEWICZ k/WILGI 

Stanica Harcerska POLEWICZ znajduje się w gminie Wilga, 
20 km od miejscowości Garwolin i 60 km od Warszawy.  Na 
co dzień siedziba garwolińskiego Hufca ZHP. Baza położona jest w otoczeniu lasu sosnowego i 
rzeki Wilgi. Na terenie Stanicy znajduje się także krąg ogniskowy, bez którego nie może się odbyć 
żadne biwakowanie. Uczestnicy zakwaterowani zostaną w drewnianych domkach letniskowych. 
Domki posiadają trzy pomieszczenia z łóżkami piętrowymi. Toalety oraz prysznice znajdują się w 
dużym budynku sanitarnym. Ośrodek posiada własne zaplecze kuchenne. Do dyspozycji 
uczestników pozostaje również obszerna jadalnia spełniająca również rolę świetlicy. Ważnym 
miejscem jest również niedawno oddane poddasze świetlicy. Miejsce idealne na wszelkiego 
rodzaju gry i zabawy integracyjne czy projekcje filmowe. Polewicz to doskonały teren do 
rozgrywania gier terenowych oraz paintballowych.



OFERTA 

1) Paintball 
W naszej ofercie każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Czymś co łączy grupę zawsze jest 
współpraca oraz sportowa rywalizacja. To właśnie wspólne przeżywanie i dzielenie się emocjami 
jest kluczem do zawierania wieloletnich przyjaźni. Rozgrywka paintballowa wymaga od 
uczestników współpracy, zaangażowania, przestrzegania wcześniej ustalonej taktyki oraz błysku 
odwagi w momencie kiedy rywal po drugiej stronie okopu najmniej się tego spodziewa. 

2) Spływ kajakowy 
Spływ kajakowy jest taką formą aktywnego wypoczynku, podczas której poziom odprężenia 
wzrasta wraz z każdym zanurzeniem wiosła. Rzeka Wilga mimo swojego uroku i malowniczego 
otoczenia potrafi postawić wyzwanie przed każdym kajakarzem. Jeśli wspólnie chcecie przeżyć 
przygodę, to trasy, które dla Was przygotowaliśmy okażą się do tego idealne.  

3) Mobilna ścianka wspinaczkowa 
Jest to propozycja dla grup, które chciałby wykorzystać swoją energie na wspinaczkę w 
niecodziennych okolicznościach. Ta  niekończąca się ścianka wyciągnie z Was pot oraz poczucie 
aktywnego spełnienia. Jest to doskonała propozycja programowa dla osób ceniących sobie 
wysiłek fizyczny oraz piękno przyrody w innowacyjnym połączeniu.  

4) Inne atrakcje 
Jeśli chcecie wzbogacić Wasz program jeszcze bardziej to poniższa lista sprawdzi się tu idealnie. 
Oto nasze propozycje na uatrakcyjnienie Waszego biwaku: 

• Pionierka obozowa, 
• Gotowanie na kuchni polowej, 
• Kino pod chmurką, 
• Mecze piłki nożnej, siatkówki plażowej, frisbee ultimate,  
• Leśne, dzienne oraz nocne gry terenowe, 
• Hamakowanie oraz leżakowanie w trakcie ciszy poobiedniej, 
• Wspinanie na skrzynki, 
• Biegi na orientację, 
• Zabawy team-buildingowe, 
• Strzelanie z łuku. 

Dodatkowe atuty: 
  - Doskonałe miejsce na złożenie przyrzeczenia harcerskiego, zobowiązania instruktorskiego lub 
   na inne okoliczności. 
 - Cisza i spokój wiejskiego otoczenia 
 - Bliskość lasu oraz rzeki 
 - Harcerskie doświadczenia instruktorów aktywnej strefy, którzy nie raz marzyli na nocnej   
   warcie czy delektowali się zapachem latryny o poranku :)   



Miejsce Oferta Liczba osób Cena

Chillzone 

(1 noc)

• Czas trwania biwaku: 10:00 (I dzień) do 19:00 (II Dzień) 
• Miejsce: Chillzone- Stary Miastków 
• Wyżywienie: 2x obiad, 1x śniadanie, 1x kolacja 
• Program dostosowany do potrzeb i możliwości grupy 
• Paintball z pakietem 400 kul na osobę lub szkolenie na 
ściance wspinaczkowej w wymiarze 4h lub spływ 
kajakowy w wymiarze ok 3-4h 

• Opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorsko-
pedagogicznej 

• Ubezpieczenie NNW (po dostarczeniu listy uczestników 
min 5 dni przed rozpoczęciem biwaku) 

• transport na terenie powiatu garwolińskiego w cenie! 

10-15 180zł

16-20 160zł

21-25 140zł

26-35 130zł

36-45 120zł

>45
Cena i program 

ustalane 
indywidualnie

Stanica 

ZHP 

Polewicz 

(2 noce)

• Czas trwania biwaku: 10:00 (I dzień) do 14:00 (III 
Dzień) 

• Miejsce: Stanica ZHP Polewicz k/Wilgi 
• Wyżywienie: 2x obiad, 2x śniadanie, 2x kolacja 
• Program dostosowany do potrzeb i możliwości 

grupy 
• Paintball z pakietem 400 kul na osobę lub szkolenie 

na ściance wspinaczkowej w wymiarze 4h  
•  spływ kajakowy w wymiarze ok 3-4h 
• Opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorsko-

pedagogicznej 
• Bieg na orientację 
• Zajęcia z elementami woodcraftu  
• Ubezpieczenie NNW (po dostarczeniu listy 

uczestników min 5 dni przed rozpoczęciem biwaku) 
• Transport na terenie powiatu garwolińskiego w 

cenie!

10-15 290zł

16-20 270zł

21-25 250zł

26-35 240zł

36-45 230zł

>45
Cena i program 

ustalane 
indywidualnie

Karol: +48 502 150 729 
Piotr:  +48 698 644 148 

biuro@aktywnastrefa.com 
www.aktywnastrefa.com 

CENNIK 

https://www.facebook.com/aktywnastrefastowarzyszenie/


