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NARTY/SNOWBOARD, wiek: 7 - 18 lat

Zakopane – najpopularniejszy ośrodek sportów zimowych w Polsce, zapewniający wiele atrakcji zarówno pasjonatom narciarstwa i
snowboardu, jak i turystom preferującym wypoczynek rekreacyjny. Zakopane spełnia rolę centralnego ośrodka sportów zimowych (skocznie
narciarskie na Krokwi, stadion zimowy, trasy narciarskie FIS), w którym organizowano Zimowe Uniwersjady. W okolicy znajdują się najwyżej
położone w Polsce trasy narciarskie (Kasprowy Wierch, na który docierają 3 koleje linowe), zaś w ostatnich latach pobudowano kilka
nowoczesnych stacji narciarskich.
Białka Tatrzańska to popularna miejscowość turystyczna, której atutami są: doskonała lokalizacja, sprzyjające warunki klimatyczne oraz
liczne wyciągi narciarskie (łącznie 20, w tym 9 kolei krzesełkowych). To doskonały wybór zarówno dla tych, którzy dopiero uczą się jeździć
na nartach czy snowboardzie, jak i dla zaawansowanych pasjonatów tych sportów. Dysponuje 14 km tras o różnym stopniu trudności,
doskonale przygotowanymi, oświetlonymi, a w razie potrzeby – sztucznie naśnieżanymi.
Po prostu musisz tam być – razem ze swoimi przyjaciółmi!

Program:
PROGRAM NA STOKU:
Pierwsze zajęcia na stoku – uczestnicy zostaną podzieleni na grupy według stopnia zaawansowania. Ostateczna decyzja o przypisaniu do
danej grupy należy do instruktorów obozu.
GRUPA NARCIARSKA:
Grupa początkująca – poznamy podstawy, jak: chodzenie w nartach, podchodzenie pod górę, hamowanie. Dowiemy się jak bezpiecznie
upadać. Nauczymy się zjeżdżać z górki, hamować nartami, skręcać, używać kijków i korzystać z wyciągów. Osoby, które już próbowały jazdy
na nartach, doszlifują swoje umiejętności tak, aby poradzić sobie na dużym stoku – potrenują jazdę na krawędziach, równoległe trzymanie
nart podczas jazdy, właściwą postawę. Będziemy bawić się na stoku i przy okazji pilnie się uczyć.
Grupa zaawansowana – przeznaczona jest dla tych, którzy samodzielnie i bezpiecznie jeżdżą z dużych stoków trasami o średniej trudności i
bez problemu korzystają z wyciągów. Do dyspozycji wyciągi zależnie od umiejętności uczestników oraz warunków pogodowych. Nauka jazdy
freestyle, nauka ślizgów i skrętów, korekta błędów, dla bardziej zaawansowanych również nauka skoków, trików oraz stylu alpine (szybkie
zjazdy na krawędziach nart).
GRUPA SNOWBOARDOWA:
Grupa początkująca – będziemy jeździć na bezpiecznych trasach, przeznaczonych dla początkujących i wyposażonych w odpowiednie
wyciągi. Dla osób zupełnie początkujących program zawiera naukę prawidłowej postawy na desce i umiejętności bezpiecznego upadania,
naukę pierwszych zjazdów, skrętów i hamowania. Osoby, które już odrobinę jeździły na snowboardzie, doszlifują swoje umiejętności tak, by
poradziły sobie na dużym stoku – utrwalą właściwą postawę podczas jazdy, podstawy ślizgów, skoków i szybkich skrętów. Będziemy bawić
się na stoku i przy okazji pilnie się uczyć.
Grupa zaawansowana – grupa zaawansowana przeznaczona jest dla tych, którzy samodzielnie i bezpiecznie jeżdżą z dużych stoków trasami
o średniej trudności i bez problemu korzystają z wyciągów (decyzję podejmuje instruktor po sprawdzeniu umiejętności uczestników). Nauka
jazdy freestyle – nauka ślizgów i skrętów, dla zaawansowanych również skoków, trików. Profesjonalne szkolenie, doskonalenie jazdy, korekta
błędów, ćwiczenia stylów, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa.
Czas jazdy – ok. 4 godz. dziennie pod opieką instruktorów i wychowawców + jazda samodzielnie pod opieką wychowawców.
Obowiązkowy kask! Zapewniamy Wam profesjonalne treningi z wykwalifikowanymi i doświadczonymi instruktorami.
Instruktorzy – wszyscy nasi instruktorzy są wykwalifikowani i posiadają odpowiednie uprawnienia! Dobierani są także pod kątem
umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą, z nimi na pewno nie będziecie się nudzić!
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Bezpieczeństwo – na naszych obozach wszyscy jeździmy w kaskach i po specjalnie wytyczonych trasach szkoleniowych i zjazdowych.
Jeździmy na stokach i wyciągach odpowiednich do umiejętności danych grup uczestników. Każdy uczestnik przechodzi szkolenie z zakresu
bezpieczeństwa na stoku.
Wypożyczenie sprzętu i pomoc w obsłudze – nasi instruktorzy pomagają wszystkim w dobraniu sprzętu i odpowiednim ustawieniu. Sprzęt
jest wypożyczany jednorazowo na cały turnus.
Dowozy na stok – na każde zajęcia na stoku dowozimy uczestników autokarem lub busem.
Nocna jazda – każda grupa doświadczy pełnej wrażeń jazdy na oświetlonych stokach również wieczorem. Takie doświadczenie przyda się
z pewnością nowym pasjonatom tego sportu. Sprawdź się na nocnej trasie zjazdowej!
PROGRAM PO STOKU:
KRĘGLE W AQUAPARKU ZAKOPANE
Rywalizacja na prawdziwej pięciotorowej, profesjonalnej kręgielni! Jedyny taki obiekt na Podhalu! Kręgielnia typu bowling (czyli kręgle
amerykańskie) jest w pełni zautomatyzowana z systemem komputerowym. Każdy tor posiada monitor, na którym są wyświetlane wyniki gry.
Odbędziemy tam emocjonujące zawody! Zobacz, czy jesteś w stanie przechytrzyć innych uczestników – tutaj liczy się precyzja!
ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO
Kto zawitał na Podhale, koniecznie musi poznać zabytki i kulturę regionu. Zaprosimy Was na gwarne, kolorowe Krupówki ze swoimi
uroczymi zakątkami, atrakcjami, góralskimi sklepikami, zaprzęgami z końmi, oscypkami. Będziemy podziwiać piękne widoki i architekturę
zimowej stolicy. Będzie czas na zakup góralskich pamiątek, a może nawet zobaczymy Obiekty Skoczni
Krokiew?
OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK
W specjalnie przygotowanym kręgu ogniskowym upieczemy kiełbaski, posłuchamy kawałów i anegdot związanych nie tylko z regionem.
ZIMOWE ZABAWY
Rozgrywki w piłkarzyki, zjazdy na „byle czym”, bitwa na śnieżki i inne...
BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE COVID-19 (procedury obowiązujące do odwołania):
*Impreza (program, zakwaterowanie, transport) została w pełni dostosowana do zaleceń sanitarnych wydanych przez MZ.
*Nasza kadra przeszła odpowiednie szkolenie z zakresu dodatkowych obowiązków kadry opiekuńczo-wychowawczej na czas COVID-19.
*Wdrożyliśmy procedury bezpiecznego zachowania i szybkich, właściwych reakcji na niepokojące sygnały, obowiązujące na wszystkich
naszych imprezach.
*Znaczną część zwiększonych kosztów imprezy stanowią wydatki na zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń oraz na zakup środków do
dezynfekcji rąk, powierzchni, sprzętu czy jednorazowych maseczek.
*Prosimy, aby uczestnicy posiadali w miarę możliwości indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas imprezy.
BON TURYSTYCZNY
Rezerwując tę imprezę masz możliwość realizacji bonu turystycznego. Szczegóły na stronie Promocje i bony

Programy fakultatywne
Dopłata do diety - np. bezglutenowej, wegetariańskiej i innej (pobyt). Prosimy podać rodzaj diety w uwagach.
Geotermalna przygoda (wyjazd na Baseny Termalne).
Kulig z pochodniami.
Zryczałtowana opłata za wyciągi (bezzwrotne, niezależnie od stopnia wykorzystania lub przyczyny niewykorzystania).
Zryczałtowana opłata za wypożyczenie sprzętu narciarskiego/snowboardowego - 1 komplet (dla chętnych).

Zakwaterowanie i wyżywienie:
ZAKWATEROWANIE
Willa Siklawa w Zakopanem to ośrodek atrakcyjnie położony w Olczy – dzielnicy Zakopanego, w odległości 3 km od centrum. Górskie
powietrze, piękne widoki na Tatry oraz znakomita lokalizacja to największe atuty naszego ośrodka. Stąd jest zupełnie blisko do najlepszych
ośrodków narciarskich Podhala oraz wspaniałych podtatrzańskich term! Nieopodal mieści się restauracja McDonalds, park oraz
ogólnodostępna siłownia. Do dyspozycji uczestników oddaje pokoje 3-4-5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV, część pokoi posiada
balkon. Uczestnicy będą mogli korzystać także z: jadalni serwującej domowe posiłki, bilarda, ping-ponga, piłkarzyków, siłownii. Przy obiekcie
znajduje się szałas na grilla, teren do gier i zabaw dla dzieci.
WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie + podwieczorek (bardzo smaczna, domowa kuchnia). Śniadanie w formie bufetu, Obiad - zupa w wazie , drugie danie
wydajemy na półmiskach, kompot, deser, kawa, herbata, Kolacja - zimna płyta i danie ciepłe.

Terminy i ceny:
01BMCZ/22

05.02.2022 - 12.02.2022

1769.00 PLN

CENA ZAWIERA :
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Zakwaterowanie (7 noclegów) i wyżywienie (3 posiłki dziennie, śniadania w formie bufetu, kolacja - zimna płyta i danie ciepłe), od
ciepłej kolacji do śniadania + suchy prowiant na drogę powrotną, jedna kolacja zamieniona na ognisko/grilla z pieczeniem kiełbasek.
Opiekę wychowawczą, instruktora narciarskiego i snowboardowego.
Nauka i doskonalenie jazdy na nartach lub snowboardzie.
Wyjście na kręgielnię (1 turniej).
Program na/po stoku wg opisu.
Ubezpieczenie NNW (5.000 zł).
Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 2 zł, a do Turystycznego Funduszu Pomocowego 2 zł.
PROGRAMY I KOSZTY DODATKOWE (dla chętnych, o ile nie zaznaczono inaczej):
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA TU S.A. od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy z przyczyn losowych (udokumentowanych, np.
choroba, zalecamy wykupienie) - 105 zł. Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić w dniu zawarcia umowy. UWAGA:
ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
Dojazd na miejsce autokarem (patrz zakładka transport).
Kulig z pochodniami - 70 zł.
Geotermalna przygoda - 70 zł.
Wyciągi narciarskie - ok. 85 zł/dzień + zwrotna kaucja za kartę ok. 10 zł. Uwaga: karnety są 2- lub 4-godzinne.
Wypożyczenie sprzętu narciarskiego - ok. 40 zł/dzień/komplet.
Dieta wegetariańska, bezglutenowa, inne - 120 zł.

Transport:
dojazd własny, Warszawa
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