Centrum Kolonii i Obozów COGITO Sp. z o.o., Warszawa, ul. Zgrupowania AK Żmija 4/3, tel. 22 838-20-61, 530-438-909

SZCZYRK OW PANORAMA , wiek: 6 - 18 lat

SZCZYRK - Beskid Śląski
Wyjazd skierowany dla dzieci w przedziale wiekowym 8-12 i 13-18 lat: początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych
narciarzy. W czasie zimowiska uczymy podstaw jazdy na nartach lub doskonalimy Wasze umiejętności pod okiem doświadczonych
instruktorów. Codziennie jeździmy w ośrodku narciarskim Szczyrk Mountain Resort, COS oraz Beskid Sport Arena. Dla chętnych jazdy
popołudniowe i wieczorne w Szczyrku. Oprócz spędzania czasu na stoku, jest bogaty program „po nartach”, między innymi wypad na basen
do COS w Szczyrku, wycieczka do Bielska-Białej, zabawy i konkursy.
WARUNKI NARCIARSKIE
„Szczyrk Mountain Resort” https://www.szczyrkowski.pl/ jest jednym z największych ośrodków narciarskich w Polsce. Zlokalizowany w
Beskidzie Śląskim na zboczach szczytów Małe Skrzyczne 1211 m n.p.m. i Wierch Pośredni 1000 m n.p.m.
Ośrodek posiada przeszło 23 km zróżnicowanych tras zjazdowych (w tym 5 km oświetlonych) co sprawia, że każdy fan białego szaleństwa
znajdzie tutaj coś dla siebie. Od sezonu 2017 dzięki współpracy z Centralnym Ośrodkiem Sportu i Beskid Sport Arena klienci ośrodków mogą
korzystać ze wspólnego skipassu na blisko 40 km tras.

Program:
PROGRAM NARCIARSKI
codzienne zajęcia na stoku w stacji narciarskiej „Szczyrk Mountain Resort”: nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy w grupach
dostosowanych do poziomu zaawansowania,
jazdy wieczorne dla chętnych,
zapoznanie się z kodeksem narciarskim i dekalogiem FIS oraz ze sprzętem narciarskim – prawidłowy dobór i regulacja sprzętu pod
okiem instruktorów,
zawody narciarskie z nagrodami,
sesje zdjęciowe podczas zajęć.
PROGRAM APRES SKI
wycieczka autokarowa do Bielska-Białej – spacer po mieście: Zamek Sułkowskich, Dom Tkacza, Kamienica Pod Żabami, pomniki
Reksia, Bolka i Lolka, Smoka Wawelskiego i Baltazara Gąbki, Pampaliego
"wieczorne pływanie” – wyjście na basen do Centralnego Ośrodka Sportu,
zajęcia rekreacyjno - sportowe, kalambury, dyskoteki, rozgrywki w piłkarzyki,
zabawy na świeżym powietrzu: bitwa na śnieżki, zjazdy na „bele czym”, konkurs rzeźby w śniegu,
quiz wiedzy o Beskidzie Śląskim – z nagrodami.
UWAGA! Należy zabrać ze sobą:
wypełnioną kartę kwalifikacyjną wraz z załączonym regulaminem i oświadczeniami rodziców w trybie COVID,
sprawny sprzęt narciarski (narty, buty, kask – możliwość wypożyczenia na miejscu - ok. 35 zł – komplet/dzień),
stój narciarski, mały plecak, strój kąpielowy.
Wymagamy obowiązkowo zabranie kasków narciarskich/snowboardowych.
Organizator z powodu małej ilości uczestników zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu z wyznaczonego miasta, możliwość zmiany miejsca
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i godziny wyjazdu oraz środka transportu. Program narciarski realizowany jest przy min. 10 uczestnikach.
Maksymalny bagaż : 1 torba podróżna lub plecak max 20 kg + bagaż podręczny + 1 para nart + buty.
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
Dodatkowe ubezpieczenie (OC 20 000 zł + sprzęt sportowy 500 zł).
LASERTAG

Zakwaterowanie i wyżywienie:
ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wczasowy „PANORAMA” https://www.panoramaszczyrk.pl/ położony w Szczyrku z przepięknym widokiem na Skrzyczne. Pokoje 3,
4, 5 - osobowe z łazienkami i TV. Na miejscu recepcja, jadalnia, 3 sale konferencyjne, sala rekreacyjna, pilkarzyki, ping-pong, bilard,
darmowe VIFI, narciarnia, miejsce na ognisko.
WYŻYWIENIE
trzy posiłki dziennie (śniadanie + prowiant na stok, wieczorem obiadokolacja). Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu; ostatnie
świadczenie śniadanie + suchy prowiant na drogę w dniu wyjazdu. Śniadania – bufet.

Terminy i ceny:
01SNHZ/22

12.02.2022 - 19.02.2022

1695.00 PLN

CENA ZAWIERA:
*Zakwaterowanie i wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek w stołówce na miejscu (bardzo smaczna kuchnia domowa). Pierwsze
świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu; ostatnie świadczenie - śniadanie + suchy prowiant na drogę w dniu wyjazdu. Śniadania i kolacje –
bufet.
*Ubezpieczenie NW (do 5.000 zł) Signal Iduna TU S.A.
*Program wg oferty.
*Opiekę kadry instruktorsko-wychowawczej. Kierownik oraz wychowawcy-instruktorzy narciarstwa lub snowboardu.
*Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 0 zł.
CENA NIE ZAWIERA :
*Dopłata za wyjazdy z poszczególnych miast zgodnie z tabelą.
*Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA TU S.A. od kosztów rezygnacji oraz przerwania imprezy z przyczyn losowych (udokumentowanych, np.
choroba). Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić przed zawarciem umowy - 110 zł.
*Dodatkowe ubezpieczenie (OC 20 000 zł + sprzęt sportowy 500 zł) - 20 zł.
*Ceny karnetów będą znane w listopadzie 2021 i zostaną opublikowane po informacji ze stacji narciarskich
*Wypożyczenie sprzętu narciarskiego - ok. 35 zł/dzień.
*LASERTAG - 50 zł.

Transport:
Częstochowa, Dojazd własny Małe Ciche (Przyjazd nie wcześniej niż na godz. 18:00. Odjazd po śniadaniu o godzinie 8:00.), Gdańsk , Gliwice,
Katowice, Lublin, Łódź, Piotrków Tryb, Rzeszów

Data wydruku: 21-01-2022, strona: 2/2
Opublikowana oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

