Imprezy sportowe, zabawy integracyjne, gry, teleturnieje, konkursy i warsztaty tematyczne
organizowane przez B.P.”EURUS”, podczas prowadzonych kolonii letnich i obozów młodzieżowych

IMPREZY SPORTOWE







OLIMPIJSKIE POTYCZKI
SIATKÓWKA
PIŁKA NOŻNA
KOSZYKÓWKA
TENIS STOŁOWY
PŁYWANIE
SPARTAKIADA
 SZYBKI KALOSZ - konkurencja polega na jak najszybszym

przebiegnięciu danej trasy w jak największych trampkach lub kaloszach




HOKEJ Z MIOTŁĄ – przetaczanie piłki za pomocą miotły
POKRĘCONA – uczestnik zostaje kilka razy okręcony wokół siebie a następnie musi przejść
po linii prostej do danego punktu



ZAWIJAS - do drzewa przywiązana jest lina. Uczestnik musi jak najszybciej okręcić ją
wokół drzewa





NIĆ ARIADNY
PINGWIN - zawodnikowi wiążemy nogi w kostkach i jak najszybciej musi przejść dana trasę
TACZKA - jeden zawodnik łapie drugiego za nogi tworząc tzw. Taczkę i muszą pokonać tor
przeszkód

ZAWODY TERENOWE
 PODCHODY
 BIEG NA ORIENTACJĘ
 POSZUKIWANIE ZAGINIONEGO SKARBU - poszukiwanie ukrytego skarbu na podstawie
mapy lub wskazówek w poszczególnych punktach na trasie

ZABAWY INTEGRACYJNE



OGNISKO ZE WSPÓLNYM ŚPIEWANIEM I SKECZAMI
TAŃCE RÓŻNYCH NARODÓW - grupy przygotowują tańce różnych krajów a następnie trzeba
odgadnąć z którego kraju pochodzi dany taniec






DYSKOTEKA
BAL PRZEBIERAŃCÓW
CO DWIE GŁOWY TO NIEJEDNA
KOLONIA DA SIĘ LUBIĆ

TELETURNIEJE
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KALAMBURY
JAKA TO MELODIA
GRUPIADA - zabawa polegająca na takich zasadach jak Familiada
RANDKA W CIEMNO
POZNAJMY EUROPĘ - konkurs z wiedzy o Europie i krajach europejskich

ODKRYWAMY TALENTY







SZANSA NA SUKCES
MINI PLAYBACK SHOW
KONKURS FRYZUR I MAKIJAŻU
POKAŻ CO POTRAFISZ - konkurs na krótkie inscenizacje teatralne
I TY MOŻESZ ZOSTAC PICASSEM - konkurs plastyczny
BLIŻEJ MEDIOLANU - konkurs na projektanta mody z pokazem mody

NIESPODZIANKI


WAMPIRIADA - dla grup najstarszych. Późną nocą bierze się grupkę na nocny spacer. Trasa
wyznaczona jest zniczami i wygląda jak z horroru. Uczestnicy puszczani są
parami, a po drodze czeka ich wiele atrakcji.




CHRZEST KOLONIJNY
ŚLUBY KOLONIJNE

UDZIAŁ W OTWARTYCH IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASTO.
WARSZTATY
TANECZNY - poznawanie i nauka różnych rodzajów tańców od towarzyskich po nowoczesne.
AKTORSKI - przygotowywanie i przedstawianie mini spektakli teatralnych
PŁYWACKI - dla osób nie umiejących pływać lub pływających słabo istnieje możliwość nauki
lub też doskonalenia pływania różnymi stylami

PLASTYCZNY - młodzież uczy się nowatorskich technik artystycznych.
DZIENNIKARSKI - młodzież codziennie przygotowuje artykuły do gazetki kolonijnej lub obozowej
NAD MORZEM
- RZEŹBY PIASKOWE
- SIATKÓWKA PLAŻOWA
- KOMETKA
- RINGO

