
        Szanowni Państwo,
      poniżej znajdują się informacje dotyczące obowiązkowego obozu zimowego organizowanego
zgodnie z ofertą programową naszej szkoły. Uczestnicy wyjazdu odbędą czterodniowe szkolenie na
nartach  biegowych,  dzięki  czemu uzyskają  zaliczenie  z  owej  dyscypliny  sportowej.  Zajęcia  te
pozwolą również na zrealizowanie czwartej godziny wychowania fizycznego.
   Prosimy  o  zapoznanie  się  z  poniższymi  informacjami,  wypełnienie  karty  informacyjnej  i
przekazanie jej wychowawcom oraz wpłatę pieniędzy za obóz na konto szkoły do 1 marca (tytuł
przelewu: obóz zimowy 2022, imię i nazwisko dziecka).

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Dębska – kierownik wyjazdu 

tel. 602 668 119
Iwona Seweryn - opiekun

Paweł Łoza - opiekun

OBÓZ ZIMOWY 2022 DLA UCZNIÓW KLAS VIIIa, VIIIb

1. TERMIN: 8 marca (wtorek) – 11 marca (piątek);
2. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA: Pokoje „U Zosi” ul. Orkana 3 Pyzówka;
3. KOSZT:  1000 zł

CENA OBEJMUJE:
- zakwaterowanie;
- wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja oraz drożdżówki i herbata w ramach drugiego 
śniadania);
- przejazd autokarem w obie strony;
- wypożyczenie sprzętu (buty, narty, kijki);
- opiekę instruktorów narciarstwa biegowego;
- bilety wstępu na trasy narciarstwa biegowego;
- dowóz busem do tras biegowych oraz na termy;
- pobyt na termach w Szaflarach;
- opiekę nauczycieli;
- ognisko;
- zjazdy na pontonach na stoku znajdującym się tuż przy pensjonacie;

4. WYJAZD: 8 marca (wtorek):
-  zbiórka  o  godzinie  7.45  na  parkingu  przy  Centrum  Handlowym  „Zakopianka”  ul.
Zakopiańska 62;
- odjazd autokaru o godzinie 8.00;

5. PRZYJAZD: 11 marca (piątek):
- około godz. 18.30 na parking przy szkole;

6. WYPOSAŻENIE: 
- strój odpowiedni do zajęć z narciarstwa biegowego (wygodne, ciepłe spodnie, kurtka, kilka
par rękawiczek, czapka, okulary);
- mały plecak na wyprawy na trasy biegowe;
- strój na termy;

7. UWAGA: 
-  tuż  przy  pensjonacie  znajduje  się  niewielki  stok,  na  którym  dla  osób  chętnych
popołudniami będą się odbywały zajęcia z narciarstwa zjazdowego pod okiem instruktora
pana Pawła Łozy;



-  osoby,  które  chcą  uczestniczyć  w  tego  typu  zajęciach zabierają  ze  sobą  cały  sprzęt
potrzebny do narciarstwa zjazdowego;
- koszt karnetu dziesięcioprzejazdowego to 14 zł 

8. RAMOWY PLAN DNIA PODCZAS WYJAZDU:
- śniadanie;
- dojazd do tras biegowych (Klikuszowa, Obidowa, Kiry);
- szkolenie na nartach biegowych (godz. 10.00 – 14.00);
- powrót do pensjonatu;
- obiad;
- zajęcia popołudniowo-wieczorne (na nartach zjazdowych na stoku z instruktorem, zjazdy
ze stoku na pontonach, jabłuszkach itp., termy, bilard, tenis stołowy, ognisko);
- kolacja.


