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OBÓZ NARTY I SNOWBOARD, wiek: 7 - 16 lat

BIAŁKA TATRZAŃSKA: to malownicza wieś podhalańska położona nad rzeką Białką, jedną z najpiękniejszych i najczystszych tatrzańskich
rzek. Miejscowość znana jest z najlepszych na Podhalu oscypków oraz słynnego Zbója Janosika, który pochodził z Białki Tatrzańskiej.
Położona zaledwie kilka kilometrów od centrum Zakopanego. Miłośnicy jazdy na nartach i snowboardzie mogą korzystać ze wspaniałych tras
zjazdowych i stoków Kotelnicy Białczańskiej. Jest to wymarzone miejsce dla miłośników białego szaleństwa!
DLA KOGO: Wyjazd polecany jest dla początkujących, średnio zaawansowanych oraz zaawansowanych narciarzy. Wyjazd narciarski dla
dzieci w wieku 7 - 12 lat oraz młodzieży w wieku 13 - 16 lat.
INFREASTRUKTURA NARCIARSKA: Ośrodek Narciarski „Kotelnica Białczańska”: największa stacja narciarska położona na Podhalu z
łącznie ponad 14 kilometrami tras o różnym stopniu trudności, od tych łagodnie nachylonych aż po trasy posiadające homologację
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Na miłośników zimowych sportów czeka osiem doskonale przygotowanych i oświetlonych tras
zjazdowych oraz snowpark i trasy biegowe. Narciarze mają do dyspozycji aż trzy ekspresowe kanapy 6-osobowe, trzy 4-osobowe, jedną 3osobową
i siedem wyciągów orczykowych.
Więcej info: https://bialkatatrzanska.pl/plan-osrodka
UWAGA: Wszystkich Uczestników obozu obowiązuje jazda w kasku ochronnym!!!

Program:
PROGRAM RAMOWY:
1 Dzień: Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, kolacja. Nocleg.
2 – 6 Dzień: Jazda na nartach/snowboardzie na stacji Kotelnica Białczańska. Lekcje jazdy odbywają się pod opieką instruktorów. Zajęcia
Apres Ski, integracja oraz zabawa.
7 Dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z ośrodka. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach porannych. Przejazd do poszczególnych miast
zgodnie z rozkładem jazdy.
PROGRAM RAMOWY: Przed Wami 5 dni białego szaleństwa na stokach. Początkujących narciarzy zapoznamy ze sprzętem
i słownictwem narciarskim/snowboardowym, kodeksem oraz dekalogiem FIS, przedstawimy jak bezpiecznie zachowywać się na stoku,
nauczycie się wstawania, bezpiecznego upadania, wchodzenia pod górę, skrętów a przede wszystkim jazdy na nartach. Na średnio
zaawansowanych i zaawansowanych narciarzy czeka szlifowanie zdobytych już umiejętności. Wyeliminujecie ewentualne błędy i skorygujecie
złe nawyki. Popracujecie nad doskonaleniem pracy nógi balansowania. Nauczycie się szybkich zjazdów, zwrotów, śmigów, skrętów. Dla
najtwardszych czeka jazda synchroniczna, alpine – szybki zjazd na krawędziach oraz nauka zjazdu carvingowego/Nauczycie się jazdy
ślizgiem prosto, w skos i w linii spadku. Dowiecie się co to jest skręt ślizgowy rotacyjny. Dla najtwardszych czekają podstawy jazdy
freestylowej. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów specjalizujących się w pracy z dziećmi. Cyfrowe rejestrowanie zajęć
na stoku oraz analiza nagrań da możliwość młodym narciarzom na korektę błędów.
PROGRAM APRES SKI:
GORĄCY WPOCZYNEK W TERMIE BANI czyli relaksik po nartach … Wizyta w termach połączona z gorącymi kąpielami nie tylko
pozwoli uczestnikom na doskonały relaks ale również zahartuje, ponieważ woda termalna jest bogata w liczne związki mineralne.
Czeka na was wiele atrakcji takich jak np.: zjeżdżalnie Anakonda, Turbo, Pontonowa i inne - łącznie ponad 300 metrów długości,
karuzele wodne, kaskady, basen ze sztuczną falą, grota z gejzerem, wodospad i oczywiście baseny termalne.
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WYCIECZKA AUTOKAROWA DO ZAKOPANEGO: Krupówki to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i klimatycznych deptaków w
całej Polsce. Jest to gwarna i tętniąca życiem ulica w Zakopanem, zawsze pełna odwiedzających i mnóstwa, ciekawych atrakcji. Na
samych Krupówkach znajduje się wiele barów, regionalnych restauracji, a także mnóstwo sklepów.
BUMPER BALL – WINTER EDITION: absolutna nowość na rynku rozrywki aktywnej. Rozegracie ekscytujący turniej piłki nożnej…
ale każdy z Was będzie ubrany w DMUCHANĄ KULĘ amortyzującą upadek. Będziecie się turlać, odbijać od przeciwników i to
wszystko na śniegu! Totalny odjazd.
ŁUCZNICTWO: spróbujecie swoich sił w strzelaniu z łuku do tarcz. Odkryjecie kto ma w sercu ducha Robin Hooda.
ODYSEJA POMYSŁU: wytężycie umysły, stawicie czoło zadaniom, rozbudzicie kreatywność i zrobicie prawdziwą BURZĘ MÓZGÓW!
Łamiąc schematy i szablony, twórczo rozwiążecie wiele zagadek i problemów spontanicznych, które inni uznaliby za niemożliwe do
wykonania
Kultowa BITWA NA ŚNIEŻKI
Wieczór filmowy w przytulnym zaciszu ciepłego pensjonatu
Wieczór z planszówkami
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:
Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania i noszenia kasku ochronnego.
Należy zabrać ze sobą sprawny sprzęt narciarski: narty, buty, kask (możliwość wypożyczenia na miejscu około 45zł komplet/ osobę za
dzień).
Z powodu małej ilości uczestników Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu z wyznaczonego miasta, możliwość zmiany
miejsca i godziny wyjazdu oraz środka transportu.
Maksymalny bagaż : 1 torba podróżna lub plecak max 20 kg + bagaż podręczny + 1 para nart lub snowboard + buty.
Aktualne godziny wyjazdów i miejsca zbiórek zostaną podane na 7 dni przed wyjazdem.
Uczestnicy są zobowiązani do posiadania legitymacji szkolnej
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
Sprzęt narciarski: narty + buty (40 zł x 5 dni) dla chętnych
Ubezpieczenie gwarancji niezmienności ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut

Zakwaterowanie i wyżywienie:
ZAKWATEROWANIE: Pensjonat „U Sorosa” usytuowany jest w samym sercu Białki Tatrzańskiej, pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami
urządzone w stylu regionalnym. Spokojne otoczenie zapewni dzieciom prawdziwy zimowy wypoczynek. Zdjęcia obiektu dostępne są pod
adresem internetowym: http://usorosa.com/
DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW: stołówka, klimatyczna sala kominkowa, świetlica. Na terenie ośrodka znajduje się także zadaszone
miejsce na ognisko oraz stół do tenisa stołowego. Wokół ośrodka znajduje się bardzo duży, ogrodzony teren z boiskiem do siatkówki i piłki
nożnej.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) + suchy prowiant na drogę powrotną.

Terminy i ceny:
01BTCZ/22

13.02.2022 - 19.02.2022

1599.00 PLN

02BTCZ/22

20.02.2022 - 26.02.2022

1599.00 PLN

CENA ZAWIERA :
zakwaterowanie,
wyżywienie,
opiekę kadry pedagogicznej i medycznej - zgodnie z przepisami MEN,
zajęcia z instruktorem narciarstwa,
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opłaty: za wycieczki wg programu,
ubezpieczenie SKI + NNW (SIGNAL IDUNA - NNW - 10.000 zł, OC - 100.000 zł, SS - 1.000 zł + rozszerzone o uprawianie sportów
zimowych (SKI) oraz sportów wysokiego ryzyka – w ramach standardowej ochrony.),
podatek VAT,
dojazdy na stok.
PROGRAMY I KOSZTY DODATKOWE (dla chętnych, o ile nie zaznaczono inaczej):
kaucji za karnet ok. 20 zł.
skipasów ok. 415 zł dla osób do 15 r.ż. zł, 465 zł dla osób powyżej 15 r.ż. (cena karnetów skipass podana jest z sezonu zimowego
2021 i może ulec niewielkiej zmianie – aktualny cennik skipassów pojawi się w październiku/listopadzie 2021 r.).
dla chętnych: możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego – ok. 40 zł /dzień.
transportu**Dopłata za transport: W zależności od miasta wyjazdu dopłata za transport wynosi:
Gdańsk, Tczew, Kwidzyn (Kopytkowo) +220 zł, Łódź, Piotrków Trybunalski +140 zł, Częstochowa +120 zł Katowice +80 zł, Lublin,
Rzeszów +160 zł (przejazdy antenowe realizowane przy min. 6 osobach).Dojazd własny – brak dopłat.
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży rozszerzone o ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19 i
kwarantannę : 100 zł.
ubezpieczenie gwarancji niezmienności ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut: 80 zł.

Transport:
Częstochowa, dojazd własny, Gdańsk, Katowice, Kwidzyn/Kopytkowo, Lublin, Łódź, Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Tczew
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