
OBÓZ WĘDROWNY OJCÓW Z DZIEĆMI - LATO 2014 
 

 

 TATO!  

 Wybierz się z dzieckiem na Waszą górską wyprawę życia! 

 Bądź przewodnikiem i oparciem dla Twojego dziecka! 

 Spędź 10 aktywnych dni przygody i zdobywania świata! 

 Daj żonie kilka dni czasu dla siebie - na pewno będzie Ci wdzięczna! 
 

MAMO! 

 Potrzebujesz kilka dni spokoju z dala od zgiełku męża i dzieciaków? 

 Chcesz, by mąż spędził aktywnie i zdrowo kilka dni budując relację z dzieckiem, zamiast leżeć przed TV? 

 Wyślij męża na naszą górską wędrówkę! Będą w dobrych rękach. Wrócą zmęczeni, ale szczęśliwi! 

 

Tato, Twoje dziecko jest dla Ciebie ważne, lecz w ciągu roku szkolnego nie macie czasu na kilkudniową 
wyprawę w góry. Wakacje to dobry ku temu czas: zabierz dziecko (dzieci) i jedźcie z nami na 10-dniową 
przygodę. To okazja do pokazania dziecku, jak pokonywać trudności i słabości, jak czerpać siłę z natury i cieszyć 
się życiem. To będzie Wasz czas budowania silnej więzi i wzajemnego zrozumienia. Czas inwestowania w 
rozwój emocjonalny, społeczny i fizyczny Twojego dziecka.  
 

W PROGRAMIE m.in.: 
 

 wędrowanie po pięknych polskich górach 
 spanie w namiocie z tatą 
 ogniska, gawędy i piosenki 
 obserwacja natury - nieba, zwierząt i roślin 
 wytyczanie trasy z mapą i kompasem 
 odwiedzanie ciekawych miejsc 
 dyskusje o wychowaniu i zajęcia grupowe dla ojców 
 możliwość obserwacji innych ojców z dziećmi 

 

DLA KOGO:  ojcowie z dziećmi w wieku od 8 do 16 lat 
 

TERMIN:  2-10 sierpnia 2014 (spotykamy się 2.08 po południu na przedpolu gór, w wyznaczonym miejscu) 
 

MIEJSCE:  Beskidy, południowa część województwa małopolskiego 
 

PROWADZĄCY: 

 Aleksander Kisil - wieloletni instruktor harcerski, organizator wędrówek i obozów, 
 górołaz, ojciec, menedżer 

 Andrzej Jabłonowski - założyciel „Klubu Ojców”, trener dzieci w „Odysei Umysłu”,  
  manager HR, ojciec 
 

OPŁATY:  
Opłata obejmuje wyżywienie, miejsce na polach namiotowych, ubezpieczenie, program 
merytoryczny. Opłata NIE obejmuje kosztów dojazdu. Koszt - 899 zł od osoby. 

 
REJESTRACJA:   

www.ojcostwomistrzostwo.pl/wyjazdy 
 
PYTANIA? 

biuro@ojcostwomistrzostwo.pl  
lub tel. 501 341 539 lub 601 354 454 
Organizator - „Fundacja Ojcostwo Mistrzostwo”  

http://www.ojcostwomistrzostwo.pl/wyjazdy
mailto:biuro@ojcostwomistrzostwo.pl

