
Załącznik nr  5 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA  
 

Niżej wymienione zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych w różnych 
przedziałach wiekowych przebywających w Oddziale Rewita Waplewo. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za profesjonalne świadczenie usług, zgodnie z zasadami bhp. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednolitego ubioru swoich pracowników. 
Pracownicy prowadzący zajęcia powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w 
zależności od rodzaju prowadzonych tematów. Poniższa tematyka zajęć zawiera ogólną 
specyfikację planowanych zajęć. Wykonawca powinien załączyć do oferty koncepcję 
przeprowadzenia poszczególnych zajęć animacyjnych z podziałem na grupy wiekowe: 

 Dzieci od 7 do 13 lat; 

 Młodzież od 14 do 18 lat; 

 Osoby dorosłe 
Minimalna ilość osób w grupie – 10 osób 
Maksymalna ilość osób w grupie – 25 osób 
 
Zajęcia prowadzone będą w godzinach 09.00 – 14.00 i 15.00-20.00 
Zajęcia mogą być prowadzone we wszystkie dni tygodnia .   
Zamówienia na realizację konkretnych zajęć będą przesyłane Wykonawcy drogą 
elektroniczną lub faksem na nie mniej niż 7 dni  przed terminem ich realizacji. W 
Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego złożenia zamówienia na realizację zajęć z 
24 godzinnym wyprzedzeniem. 
Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy wziąć pod uwagę, iż sprzęt, który 
zapewnia Zamawiający zgodnie z opisem poniżej udostępniany jest  przez 
Zamawiającego odpłatnie zgodnie z cennikiem stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ ANIMACYJNY DO PRZEPROWADZENIA W ODDZIALE 
WAPLEWO 
 

1. PARK LINOWY 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – „Park linowy”. Każdy uczestnik 
ma za zadanie przejść trasę parku linowego, składającą się z 6 różnych przeszkód 
zainstalowanych na wysokości ok. 3 m. Zajęcia są prowadzone przez dwóch instruktorów, 
a uczestnicy wykonują zadania w specjalistycznym sprzęcie alpinistycznym. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób  
 Miejsce wykonania:  miejsce programowe: park linowy Oddział Rewita 

Waplewo 
 Czas zajęć:   90 min  

 



Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający : sprzęt 
alpinistyczny, kaski, uprzęże, lonże. 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra) , które zapewnia Wykonawca: dwóch instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć.  
 
 

2.  WEJŚCIE NA WIEŻĘ ZE SKRZYNEK 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – „Wejście na wieżę ze skrzynek”. 
Celem zajęć jest wejście każdego uczestnika na jak największą ilość skrzynek. Zajęcia 
prowadzi dwóch instruktorów, a uczestnicy wykonują zadania w specjalistycznym 
sprzęcie alpinistycznym. 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób  
 Miejsce wykonania:  miejsce do realizacji zajęć na skrzynkach : teren 

Oddział Rewita Waplewo 
 Czas zajęć:   90 min  

 
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), za które  odpowiada Zamawiający : sprzęt 
alpinistyczny, kaski.  
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca : skrzynki  
instruktor, dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć. 
 

3. ZJAZD TYROLSKI 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – „Zjazd tyrolski”. Każdy uczestnik 
powinien skorzystać z trasy zjazdu tyrolskiego o łącznej długości ok. 90 m. Zajęcia 
prowadzi dwóch instruktorów, a uczestnicy wykonują zadania w specjalistycznym 
sprzęcie alpinistycznym. 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób  
 Miejsce wykonania:  miejsce programowe: park linowy Oddział Rewita 

Waplewo 
 Czas zajęć:   90 min  

 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający : sprzęt 
alpinistyczny, kaski, uprzęże, lonże . 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: dwóch instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć.  
 



 
 
 
 

4. ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć integracyjnych dla grup zorganizowanych przy 
użyciu sprzętów integracyjnych Oddziału Rewita Waplewo. Zajęcia polegają na rywalizacji 
drużyn w walce o uzyskanie najlepszego czasu. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób  
 Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 

Waplewo 
 Czas zajęć:   90 min  

 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający : wielospodnie, 
rurowce, chusta klanzy, klocki Mega-jenga, wielonarty. 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: skrzynki, 
instruktor, dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć. 
 
 

5. WIATRÓWKI 
 

Główne założenie: Zajęcia strzeleckie dla grup zorganizowanych. Zajęcia odbywają się na 
strzelnicy Oddziału Rewita Waplewo. 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób  
 Miejsce wykonania:  miejsce programowe: strzelnica Oddział Waplewo 
 Czas zajęć:   90 min  

 
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt),  które zapewnia Zamawiający: strzelnica, 
wiatrówki. 
 
Środki dydaktyczne  (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: śrut, tarcze 
instruktor, dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć. 
 
 

6. WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY 
 
Główne założenie: Zajęcia edukacyjne – „Warsztaty z pierwszej pomocy”. Nabycie 
podstawowych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy: opatrywanie ran, 



resuscytacja krążeniowo – oddechowa, omdlenia. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
 Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 

Waplewo 
 Czas zajęć:   90 min  

 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający- sala 
dydaktyczna/teren w zależności od warunków atmosferycznych. 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca : instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, , szczegółowy program przeprowadzenia zajęć, fantom, materiały 
opatrunkowe, apteczka. 
 
 

7. GRA TERENOWA „WYSPA SKARBÓW” 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć animacyjnych – gra terenowa „Wyspa 
skarbów”. Celem gry jest odnalezienie przez uczestników skarbu ukrytego na terenie 
Ośrodka. Uczestnicy muszą wykonać zadania zlecone podczas szukania skarbu. 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób  
 Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 

Waplewo  
 Czas zajęć:   90 min  

 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: miejsce do 
przeprowadzenia zajęć na terenie ośrodka. 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: mapy do gry, 
skarb, regulamin gry, tabliczki z punktami kontrolnymi, opaski na ręce, opisy oraz 
materiały niezbędne do wykonania zadań, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć. 
 
 
 

8. SURVIVAL 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – „Survival”. Uczestnicy powinni 
nabyć umiejętności potrzebne do przetrwania w lesie tj.: rozpalania ognia z pomocą 
środków improwizowanych, budowania schronienia w lesie, sposobów wyznaczania 
kierunków świata bez użycia kompasu. 
 



 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt),  które zapewnia Zamawiający: miejsce do 
przeprowadzenia zajęć na terenie ośrodka. 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć, pałatki, krzesiwa, 
puszka survivalowa, lina 50 m, kompasy, apteczka, plecak survivalowy. 
 
 
 

9. WALKI SUMO 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – „Walki sumo”. Celem zajęć jest 
przeprowadzenie pojedynków pomiędzy uczestnikami. Każdy uczestnik ubrany jest w 
specjalistyczny piankowy strój i kask ochronny. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt, które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka, 
mata do walk sumo, stroje sumo, kaski ochronne. 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć. 
 

10. Walki Gladiatorów 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – „Walki gladiatorów”. Celem zajęć 
jest przeprowadzenie pojedynków pomiędzy uczestnikami. Każdy uczestnik posiada 
ochronny kask oraz gumową lancę, którą musi strącić przeciwnika z podestu. 
 

 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 



Waplewo  
 Czas zajęć:   90 min  

 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt),  które zapewnia Zamawiający:  teren ośrodka, 
mata do walk gladiatorów, dwie gumowe lance, kaski ochronne. 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć 
 
 

11. WYŚCIGI SMOCZYCH ŁODZI 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – „Wyścigi smoczych łodzi”. 
Uczestnicy pod okiem ratownika wodnego wypływają na jezioro i biorą udział w regatach 
smoczych łodzi. Każda drużyna stara się osiągnąć jak najlepszy czas na wyznaczonym 
odcinku. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: jezioro Maróz  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka, 
dwie smocze łodzie, komplet kamizelek asekuracyjnych, komplet wioseł. 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: ratownik wodny, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć.  
 

12. KAJAKI 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – „Wyprawa kajakowa”. Uczestnicy 
pod okiem ratownika wodnego biorą udział w wyprawie po jeziorze Maróz. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: jezioro Maróz  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka, 
kajaki turystyczne, kamizelki asekuracyjne, komplet wioseł. 
 



Środki dydaktyczne Ośrodek (materiały, kadra, które zapewnia Wykonawca: ratownik 
wodny, dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć. 
 

13. ROWERY WODNE 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – „Wyprawa rowerami wodnymi”. 
Uczestnicy pod okiem ratownika wodnego biorą udział w wyprawie rowerami wodnymi 
po jeziorze Maróz. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: jezioro Maróz  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka, 
rowery wodne 4 – osobowe, kamizelki asekuracyjne. 
 
Środki dydaktyczne  (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: ratownik wodny, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć. 
 
 
 

14. BIEG NA ORIENTACJĘ - INO 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – „Bieg na orientację”. Uczestnicy 
otrzymują mapę ośrodka z zaznaczonymi punktami. Zadaniem każdego patrolu jest w jak 
najszybszym czasie odnaleźć wszystkie rozmieszczone na terenie ośrodka specjalistyczne 
lampiony. 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć, lampiony do 
biegów na orientację, mapy , perforatory. 
 
 
 



 
 
 
 

15. OGNISKO MUZYCZNE Z ANIMATOREM 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć animacyjnych – „Ognisko muzyczne z 
animatorem”. Celem zajęć jest wspólna integracja członków grupy. Animator 
przeprowadza gry i zabawy integracyjne oraz uczy członków grupy piosenek 
ogniskowych. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: miejsce ogniskowe Oddziału 
Rewita Waplewo 

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt, które zapewnia Zamawiający: teren do 
organizacji ogniska, drewno, przygotowanie miejsca ogniskowego. 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: animator, dyplomy 
uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć, śpiewniki dla uczestników, 
gitara, gry i zabawy animacyjne. 
 
 

16. GRA TERENOWA – ZWIADOWCA 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – gra terenowa „Zwiadowca”. Gra 
terenowa zwiadowca (podchody) polega na przeprowadzeniu zajęć w terenie, w których 
jedna z drużyn ma za zadanie stworzyć zadania i zagadki dla swoich przeciwników. Druga 
drużyna musi natomiast rozwiązać pozostawione zagadki oraz odnaleźć grupę uciekającą. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć, mapy, kompasy. 



 
 
 
 
 

17. NOCNA GRA TERENOWA 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – „Nocna gra terenowa”. 
Uczestnicy po zapadnięciu zmroku wyruszają na wyprawę do lasu. Trasa wyznaczona jest 
przez „świetliki” (światło chemiczne), a uczestnicy muszą wykonać napotkane po drodze 
zadania. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć, światło chemiczne 
do oznaczenia trasy. 
 
 

18. ZAJĘCIA ŁUCZNICZE 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie zajęć aktywnych – „Zajęcia łucznicze”. Celem zajęć 
jest przeprowadzenie turnieju łuczniczego, w którym każdy z uczestników odda strzały z 
łuku do tarcz ustawionych w różnych odległościach. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć, 3 komplety łuków, 
strzały, tarcze piankowe, siatka – strzałochwyt. 



 
 
 
 
 
 
 

19. LAS DOMEM WSZYSTKICH 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – „Las domem 
wszystkich”. Zajęcia z edukacji ekologicznej, mające na celu zapoznanie uczestników z 
gatunkami zwierząt żyjących w lasach Warmii i Mazur. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: osoba, która w 
sposób profesjonalny przeprowadzi zajęcia tematyczne, materiały niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć, dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia 
zajęć, materiały dydaktyczne, tablice edukacyjne. 
 

20. EKOSYSTEM 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – „Ekosystem”. Zajęcia z 
edukacji ekologicznej, zdefiniowanie pojęcia ekosystemu, poznanie różnych rodzajów i 
przykładów ekosystemów, obserwacje terenowe. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: osoba, która w 
sposób profesjonalny przeprowadzi zajęcia tematyczne, materiały niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć , dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia 



zajęć, prezentacja multimedialna, materiały dydaktyczne. 
 
 

21. PSZCZELARSTWO 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – „Pszczelarstwo”. Celem 
zajęć jest poznanie przez uczestników naturalnych sposobów wytwarzania miodów. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt),  które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra),  które zapewnia Wykonawca: osoba, która w 
sposób profesjonalny przeprowadzi zajęcia tematyczne, materiały niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć, dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia 
zajęć, wyroby pszczelarskie, strój pszczelarza, wosk. 
 

22. GLEBA – MATKA ZIEMIA 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – „Gleba matka Ziemia”. 
Zajęcia z edukacji ekologicznej, mające na celu zapoznanie uczestników z rodzajami                    
i zróżnicowaniem struktury glebowej. 
 

 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: osoba, która w 
sposób profesjonalny przeprowadzi zajęcia tematyczne, materiały niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć, dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia 
zajęć, materiały dydaktyczne. 
 
 



 
 
 

23. RZEŹBA POLODOWCOWA 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – „Rzeźba polodowcowa”. 
Zajęcia edukacyjne, których celem jest zapoznanie uczestników z procesem powstawania 
oraz kształtowania się rzeźby polodowcowej.  
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: osoba, która w 
sposób profesjonalny przeprowadzi zajęcia tematyczne, materiały niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć , dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia 
zajęć, materiały dydaktyczne 
 

24. PTAKI – ORNITOLOGIA 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – „Ptaki-ornitologia”. 
Zajęcia z edukacji ekologicznej mające na celu poznanie gatunków ptaków żyjących na 
terenie Warmii i Mazur. Zajęcia połączone z obserwacjami terenowymi. 
 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia  Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: osoba, która w 
sposób profesjonalny przeprowadzi zajęcia tematyczne, materiały niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć, dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia 
zajęć, lornetki, materiały dydaktyczne, tablice z gatunkami ptaków. 
 
 

25. OBSERWACJE KLIMATYCZNE 



 
Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – „Obserwacje 
klimatyczne”. Zajęcia z edukacji ekologicznej, których celem jest zapoznanie uczestników 
z procesami klimatycznymi występującymi w przyrodzie oraz przekazanie wiedzy 
dotyczącej zagrożeń klimatycznych. 

 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra),  które zapewnia  Wykonawca: osoba, która w 
sposób profesjonalny przeprowadzi zajęcia tematyczne, materiały niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć, dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia 
zajęć, materiały dydaktyczne, tablice edukacyjne. 
 
 
 

26. Ryby naszych jezior 
 

Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – „Ryby naszych jezior”. 
Zajęcia z edukacji ekologicznej mające na celu poznanie gatunków ryb słodkowodnych 
żyjących w jeziorach na terenie Warmii i Mazur.  

 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka, 
brzeg jeziora Maróz. 
 
Środki dydaktyczne Ośrodek (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: osoba, 
która w sposób profesjonalny przeprowadzi zajęcia tematyczne, materiały niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć, dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia 
zajęć, materiały dydaktyczne, tablice edukacyjne, tablice z gatunkami ryb żyjących w 
polskich wodach. 
 

27. Badanie czystości wody 
 



Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – „Badanie czystości 
wody”. Zajęcia z edukacji ekologicznej mające na celu poznanie stanu jakości akwenów 
wodnych, uczestnicy przeprowadzą proste badania dowodzące stanu czystości zasobów 
wodnych w okolicy. 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: osoba, która w 
sposób profesjonalny przeprowadzi zajęcia tematyczne, materiały niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć, dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia 
zajęć, materiały dydaktyczne, narzędzia do badania czystości wody, tablice edukacyjne. 
 

28. Warsztaty „Coś z niczego” 
 

Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów plastycznych – „Coś z niczego”. Zajęcia 
decoupage, sztuka tworzenia ozdób za pomocą papierowych serwetek na wcześniej 
spreparowaną powierzchnię. Zadaniem uczestników jest wykonanie własnych prac.  

 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć, materiały 
plastyczne. 
 
 

29. Gdzie jesteśmy? – poznanie okolicy 
 

Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – „Gdzie jesteśmy 
poznanie okolicy”. Zwiad terenowy po okolicy. 

 
 



 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: tereny lasów przy Oddziale 
Rewita Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć, mapy, kompasy. 
 
 

30. Szkoła Bardzo Zielona 
 

Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów plastycznych – „Szkoła bardzo zielona”. 
Zadaniem uczestników będzie namalowanie prac obrazujących wymarzoną „Eko-szkołę”. 
Na koniec zajęć zostanie stworzona wystawa obrazująca najlepsze pomysły. 

 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 
  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra),  które zapewnia Wykonawca: instruktor, 
dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć, materiały 
plastyczne, sztalugi do wywieszenia prac. 
 
 

31. Segregacja na wesoło 
 

Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych – „Segregacja na wesoło”. 
Zajęcia z edukacji ekologicznej polegające na budowaniu świadomości potrzeby 
segregacji śmieci. Uczestnicy mają za zadanie stworzyć grę planszową dotyczącą tematyki 
segregacji śmieci i ochrony środowiska. 

 
 

 Ilość uczestników:  od 10 osób do 25 osób 
Miejsce wykonania:  miejsce programowe: teren Oddziału Rewita 
Waplewo  

 Czas zajęć:   90 min  
 



  
Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), które zapewnia Zamawiający: teren ośrodka 
 
Środki dydaktyczne Ośrodek (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: 
instruktor, dyplomy uczestnictwa, szczegółowy program przeprowadzenia zajęć, 
pojemniki do segregacji, tablice edukacyjne. 
 
 

32. MALOWANIE NA SZKLE 
 
Główne założenie: Przeprowadzenie warsztatów artystycznych -"Malowanie na szkle". 
Celem zajęć jest poznanie przez  uczestników sztuki tworzenia różnokolorowych witraży. 
Witraże będą stworzone za pomocą specjalistycznych farb oraz wcześniej 
przygotowanych szkiełek o wymiarach 10 cm na 10 cm. Każdy uczestnik otrzymuje 
szkiełko, na którym tworzy kolorowy witraż. Zajęcia prowadzone są przez animatora, 
plastyka. Na zakończenie zajęć uczestnicy tworzą wystawę swoich prac. 
 

 Ilość uczestników: od 10 osób do 25 osób 

 Miejsce wykonania: miejsce programowe: teren Oddziału Rewita Waplewo 

 Czas zajęć: 90 min. 
 

Środki dydaktyczne (materiały, sprzęt), który zapewnia Zamawiający: teren ośrodka, 
miejsce programowe, sala do zajęć edukacyjnych. 
 
Środki dydaktyczne (materiały, kadra), które zapewnia Wykonawca: animator-plastyk, 
szkiełka o wymiarach 10x10cm(po dwa dla każdego uczestnika), szczegółowy program 
przeprowadzenia zajęć, materiały plastyczne, farby do malowania na szkle, przykładowe 
wzory do odwzorowania przez uczestników. 


