
ZIMOWISKO NARCIARSKIE
„FERIE W DECHĘ”

Termin: 23-30.01.2021 r.

Zimowiska 2021  - ważna informacja w związku z koronowirusem w Polsce.
W przypadku odwołania zimowiska z powodu pandemii lub epidemii koronowirusa,   klientom  

przysługuje zwrot 100% wpłaconych zaliczek

Wszystkich młodych Poszukiwaczy Przygód zapraszamy na zimowisko do niezwykłego
Poronina na Podhalu! Tutaj nie zabraknie zimowej atmosfery, przepięknych widoków oraz
niezwykłej zabawy. 

Jesteś zaawansowanym narciarzem, czy dopiero chcesz rozpocząć swoją przygodę na
stoku? Dzięki podziałowi na grupy zaawansowania, program obozu zostanie dostosowany do
Twoich możliwości. Swoje umiejętności rozwiniesz pod okiem doświadczonych instruktorów
na stokach w Bukowinie Tatrzańskiej.

Ośrodek  Wypoczynkowym  „Baca” jest  komfortowym  i  nowoczesnym  obiektem,
usytuowanym w spokojnej okolicy. Pensjonat ma nam do zaoferowania 3-5 osobowe pokoje
z  łazienkami  (maksymalną  liczbę  osób  w pokoju  dostosujemy  do  aktualnych  wytycznych
sanitarnych), a oprócz tego sale programowe, chatę regionalną i szałas grillowy, plac zabaw,
boisko i mnóstwo wolnej przestrzeni na świeżym powietrzu.

Program podstawowy kolonii: obejmuje wszystkie dzieci, gwarantuje dobrą zabawę, 
rozwijawyobraźnię, kreatywne myślenie oraz wrażliwość.

Koszt pobytu 1200 zł/os + karnet narciarski
U nas zrealizujesz bon turystyczny!!!

Cena obejmuje:
• przejazd autokarem typu LUX,
• nocleg w Ośrodku Wypoczynkowym Baca,
• pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie),
• usługę wychowawców i instruktorów narciarskich,
• bilety wstępu: Termy Chochołowskie,
• ubezpieczenie NNW.

*karnet dla średnio zaawansowanych 300 zł
  Opcja wypożyczenia sprzętu narciarskiego – 120 zł



Przykładowy harmonogram Zimowiska

Dzień I /PRZEŁAMUJEMY LODY/
16.00 – przyjazd
16.00-17.00  –  zakwaterowanie  w  pokojach,
rozpakowanie bagaży
17.00-17.30 – obiadokolacja;
17.30-18.00 – apel organizacyjny;
18.00-19.00 – zapoznanie  się z  zasadami  bezpiecznego
poruszania się i regulaminem zimowiska.
19.00-22.00  –  zabawa  integracyjna  inauguracyjna
Zimowisko 2021

Dzień II /PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM…/ 
8.30-9.00 – śniadanie
9.30-11.00  –  karta  „danych  osobowych”-  wzajemne
poznawanie się
11.30-12.30  –   praca  w  grupach  /  wymyślanie  nazwy
grupy, logo grupy, hasło i okrzyk/
13.00-13.30 – obiad
14.00-17.00  –  zajęcia  na  stoku  narciarskim  /nauka
podstaw i doskonalenie techniki jazdy/
18.00-18.30 – kolacja
18.30-21.30  –rozgrywki  turniejowe:  piłkarzyki,  bilard
sudoku, remik
21.30-22.00 – wieczorny krąg 

Dzień III /DOBRY ŻART NIE JEST ZŁY/
8.30-9.00 – śniadanie
9.30-10.30 – zajęcia w grupach /paskuda i inne/
11.00-12.30 –  Snowcraft na żywo – wielka bitwa śnieżna
13.00-13.30 – obiad;
14.00-17.00 – zajęcia na stoku narciarskim
18.00-18.30 – kolacja
18.30-21.30 – światło w ciemności /wieczorne podchody
z wykorzystaniem świateł chemicznych/
21.30-22.00 – wieczorny krąg

Dzień IV /DAMY I DŻENTELMENI/
8.30-9.00 – śniadanie;
9.30-10.30  –  nie  do  poznania  /tworzymy  maskę
ulubionego bohatera/
11.00-12.30  –  igloo  w  miniaturze  /budujemy  model
zimowego schronienia/
13.00-13.30 – obiad;
14.00-17.00 – relaks na Termach Chochołowskich
18.00-18.30 – kolacja
18.30-21.30 – twoja twarz brzmi znajomo /karaoke/
21.30-22.00 – wieczorny krąg

Dzień V /RAZ, DWA, TRZY… CZAROWNICA PATRZY/
8.30-9.00 – śniadanie
9.30-11.00 – pokaż co potrafisz- obozowy talent show
11.30-12.30 – praca w grupach / pele-mele/
13.00-13.30 – obiad
14.00-17.00 – zajęcia na stoku narciarskim
18.00-18.30 – kolacja
18.30-20.30 – wieczorny seans filmowy
20.30-22.00 – piżama party

Dzień VI  /BIEL I CZERŃ/
8.30-9.00 – śniadanie
9.30-11.00 – zimowa olimpiada sportowa
11.30-12.30  –  praca  w  grupach  /dwie  prawdy,  jedno
kłamstwo/
13.00-13.30 – obiad;
14.00-17.00 – zajęcia na stoku narciarskim
18.00-18.30 – kolacja
18.30-21.30  –  WinterParty  chilloutowa  hulanka  
w góralskim klimacie
21.30-22.00 – wieczorny krąg

Dzień VII /STRACH SIĘ BAĆ/
8.30-9.00 – śniadanie;
9.30-12.30 – wycieczka do Zakopanego 
13.00-13.30 – obiad
14.00-17.00 – zjazd na byle czym,
17.00-18.00 – „może tak byśmy zaczęli się pakować”
18.00-18.30 – kolacja
18.30-19.30 – apel i oficjalne podsumowanie zimowiska
19.30-22.00  –  szalony  wieczór  imprezowy  /policjanci  
i złodzieje/ 

Dzień VIII (sobota)  FINITO
8.30-9.00 – śniadanie
9.00-10.00 – szybkie pakowanie bagaży
10.00 – WYJAZD!!!!


