
           
                                                                                                                                                       
                                                                                                                               

 
 

  
 
 
        TURNUSY   I. 11.02 -  18.02.2017     II. 18.02 – 25.02.2017 
                                                         Dwie grupy wiekowe:  11 – 13   i   14 - 18 lat 

 

Poronin : malownicza miejscowość u podnóża Tatr, ciesząca się dużą popularnością wśród turystów.   
Stąd wszędzie blisko zarówno do Centrum Sportów Zimowych Białka, Bukowina, Małe Ciche  

 jak i do zimowej stolicy Polski – Zakopanego. 
   

           W programie:  rekreacyjna  jazda na nartach i snowboardzie, „nocne szusowanie”  
                          w Białce Tatrzańskiej , wycieczka – Zakopane :  Krupówki, skocznie narciarskie na  
                          Wielkiej Krokwi, kramy z  pamiątkami, oscypki   

 tańce grupowe „ Belgijka”,  konkurs talentów , dyskoteki 

 gry i zabawy na śniegu, turniej tenisa stołowego, bilard 

 wjazd koleją na Gubałówkę lub „wodne szaleństwa” w  AQUA PARKU  ZAKOPANE 
                   www.aquapark.zakopane.pl  ( fakultatywnie ) 
 dla chętnych  fakultatywnie wyjazd całodzienny na Słowację :  

                     TATRALANDIA - Kompleks Basenów Termalnych – 80zł / os. (min. 20 osób płacących, 

                        wymagany dowód osobisty lub paszport ) 

 

          Cena: 980 zł     stały klient – 930 zł    ( przy zakupie dwóch turnusów - zniżka 40 zł /os.) 

     Zakwaterowanie: komfortowy Ośrodek „Galica” w Poroninie -  pokoje 3,4,5 os. z łazienkami, sala  

                                            kominkowa  i taneczna, bilard, stół do ping - ponga, TV.      www.galica.net 

    Wyżywienie:  na stołówce ośrodka 3 x dziennie, od ciepłej kolacji do obiadu i prowiant na powrót.  
    Realizacja programu: kadra pedagogiczna, medyczna,  
    Transport :  autokar turystyczny - jedziemy przez  Brzeg , Opole. 
     Ubezpieczenie:  NNW do 10.000 zł (PZU).  
               

 

 „Oświata" 
    53 – 508 Wrocław  ul. Kolejowa 36 

     tel. / fax. 71 791 30 92,  71 372 52 91 
www.oswiata.wroc.pl 

www.facebook.com/oswiata     
 e – mail: turystyka@oswiata.wroc.pl 

Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki 
Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników 

Turystycznych Województwa Dolnośląskiego  Nr 145 
 



        Dodatkowe  informacje:  
 

                         ZIMOWISKO PORONIN 2017  
                                        O.W.  „GALICA" 
                                        34 - 520 PORONIN 
                                       ul. A. Gut - Stapińskiej 14 

 
ROZKŁAD JAZDY  : 
Zbiórka pierwszego dnia turnusu ( 11.02.2017 i 18.02.2017r.) 
Wrocław   ul. Petrusewicza  ( k/ Aquaparku Wrocław ) 
Zbiórka 06.30  odjazd ok. godziny 06.45 
Planowany powrót : ostatniego dnia turnusu 
 ok. godz. 23.00  
 

Brzeg -  ul. Starobrzeska 40 Stacja Paliw „lotos” godz. 07.45     Opole - pl. Kopernika godz. 08.45  
 

Ramowy program obozu : 
Dzień 1 – przyjazd do Poronina, spotkanie organizacyjne,  
                 podział na grupy pod względem, zaawansowania narciarskiego  ( wypożyczenie sprzętu narciarskiego ), 
                 kolacja, zajęcia świetlicowe 
Dzień  2,3,4,5,6,7 – zajęcia w grupach na stoku, gry i zabawy na śniegu,  dyskoteki, wyjazdy do Zakopanego,  
                                   pobyt na Krupówkach 
Dzień  8 – wykwaterowanie, obiad, wyjazd ( dzieci dostają prowiant na drogę )   
                  Godziny powrotu podane zostaną na karteczkach przy wyjeździe.                         
Co zabieramy ze sobą ? : 
-     sprzęt narciarski lub snowboardowy,  aktualna legitymacje szkolną 
-     obowiązkowo kask na narty , przybory do pisania, ulubione nagrania, 
-     obuwie zmienne, zimowe (góry śnieg !), 2 pary rękawiczek (w tym jedna narciarska), 
-     2 pary grubych skarpet + min. 3 zwykłe pary, 
-     ubranie narciarskie, okulary, zimowa kurtka z kapturem, ciepły sweter lub polar, 
-     czapka, szalik, krem zimowy (tłusty najlepiej z UV), strój, ręcznik kąpielowy na basen  
-    osoby jadące na  wyjazd na Słowację zabierają aktualny dowód osobisty lub paszport 
Informacje praktyczne: 
-      koszty karnetów narciarskich i transferów : ok. 300zł za 6 dni ( karnety + transfer do centrów narciarskich) 
-      wypożyczenie sprzętu komplet 30 – 50zł dziennie 
-     prosimy o oznaczenie bagaży imieniem i nazwiskiem uczestnika, narty i kije powinny być  spięte razem (najlepiej w pokrowcu). 
-     prosimy o zaopatrzenie uczestników  w podstawowe leki od przeziębienia, ból gardła, witaminy itp. 
      ( koszty leków specjalistycznych pokrywa uczestnik) 
 

UWAGA! 
- bagaż prosimy zapakować do miękkich toreb podróżnych, najlepiej jedną torbę, którą uczestnik  
  będzie w stanie przenieść sam. 
      

Skierowanie, umowa, rezerwacja miejsc:  on line na stronie www.oswiata.wroc.pl  
( turystyka – Zimowisko Poronin) 
- telefonicznie :   71 7913092     
- e-mailem : turystka@oswiata.wroc.pl 
- lub  osobiście w biurze ul. Kolejowa 36  (dojazd od ul Zielińskiego lub Lelewela)  w godz. 09.00 – 17.00 
  Zaliczka na konto w wys. 200 zł/ os.      Oświata Spółdzielnia Pracy ul. Kolejowa 36  Wrocław 
                                                            BZ WBK S. A. I o./W-w   59 1090 2398 0000 0006 0800 0825 

                                   dopisek: Poronin, turnus ........, nazwisko i imię uczestnika 


