
         

                         NOWOROCZNY OBÓZ 
                                 NARCIARSKO – SNOWBOARDOWY 

 

                                  GŁUCHOŁAZY – ZLATE HORY 
                                                  9 – 16 lat 
                                                                                                          30.12.2015 – 03.01.2016r. 

 
Przygraniczna miejscowość  Góry Złote i Jeseniki – po stronie Czech centrum narciarskie  

Zlate Hory, ciesząca się dużą popularnością wśród narciarzy i snowboardzistów.  
Od bez mała dwóch lat na samej granicy m. PL a Cz, tuż za Głuchołazami, a na skraju małego miasteczka  

Zlaté Hory - Czesi postawili zupełnie nową konstrukcję, renomowanej austriackiej firmy Doppelmeyer.  
Jest to 4-os kanapa z rozbiegiem o długości 1200 m i różnicy przewyższeń 300 m.  

Całość stoku objęta systemem sztucznego naśnieżania, oraz oświetlona. 
 

Zakwaterowanie : Ośrodek  „ BANDEROZA” Głuchołazy  pokoje  4 -5 osobowe , grota solna, kawiarenka internetowa,  
                         internet bezprzewodowy,  stoły do tenisa, hala sportowa, sanki, gry plenerowe : Twister, Jenga XL, 

                                      Mega Bierki, Uni Hokej, Krykiet, Bule 
Wyżywienie:   na stołówce ośrodka 3 x dziennie, od ciepłej kolacji do obiadu,  
                            ( śniadania w systemie szwedzkiego bufetu)  
 
  WIECZOREK SYLWESTROWY :  W  RYTMACH  LATINO    
                                                 ( zabieramy stroje- przebrania w klimacie Latino !)                          
 Opieka  pedagogiczna – narty i snowboard. 
 Transport autokarem turystycznym: zbiórka pierwszego dnia turnusu - jedziemy przez Oławę, Brzeg 
  Wrocław ul. Petrusewicza  : zbiórka godz. 07.45  wyjazd 08.00   Powrót ostatniego dnia ok. godz. 18.00 – 19.00 
  Opieka pielęgniarki 
  Ubezpieczenie:  NNW do 10.000 zł i KL do 20.000zł (PZU) 
 

                    W programie:   
 codziennie zajęcia na stoku w grupach   CZECHY  – ZLATE HORY ( warunki narciarskie ) 
 nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie 
 przywitanie NOWEGO ROKU  
 konkurs „Zjazdu na Byle Czym”  
 gry i zabawy na śniegu, dyskoteki, turniej tenisa stołowego 
 rozgrywki na hali sportowej – koszykówka, piłka siatkowa, tenis 
 „nocne szusowanie” ( w przypadku sprzyjających warunków narciarskich ) 
 ognisko z kiełbaskami 
 wycieczka do Czech – zakupy, zwiedzanie okolic - Jesenik 
 wieczorne szaleństwa taneczne z trenerem –  ZUMBA  ! 

 
                          
                           Cena: 630 zł  
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Dodatkowe informacje 
 
ROZKŁAD JAZDY ( zbiórka) : 
Wrocław ul. Petrusewicza  godz. 07.45 ( powrót ok. 18.30 – 19.00) 
Oława  ul. Opolska 31 Stacja Paliw „Orlen” godz. 09.45 
Brzeg ul. Starobrzeska 40 Stacja Paliw „Lotos” godz. 10.15 
 

Ramowy program obozu :  
(program może ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych lub braku śniegu) 
Dzień 1  30.12.2015r. 
                 – do południa, przyjazd do Głuchołaz, zakwaterowanie, wyjazd na stok narciarski  
                  Zlate Hory pierwsze zajęcia na stoku, podział na grupy pod względem zaawansowania narciarskiego 
                  i snowboardowego ( brak śniegu – zwiedzanie Głuchołaz + rajd na Górę Parkową ) 
                 wieczorem zajęcia na hali sportowej – siatkówka , koszykówka mini turniej    
Dzień 2  31.12.2015r. 
                - do południa - zajęcia w grupach na stoku - Czechy  
                  ( brak śniegu – wycieczka autokarowa  do Jesenika i okolic) 
 

                  Wieczorek  Sylwestrowy  - nowoczesne  rytmy taneczne i Latino   
                   ( ciepłe danie , menu przekąskowe, owoce, II ciepłe danie PIZZA NOWOROCZNA , napoje, ciastka itp. ) 
                   Przywitanie Nowego Roku ! 
Dzień 3  01.01.2016r. 

                – do południa wyjazd do Czech, zajęcia na stoku, zwiedzanie Jesenika i okolic,  
                -  po południu ognisko /disco  
Dzień 4  02.01.2016r. 

                     – do południa, wyjazd do Czech na narty ( brak śniegu – wyjazd na basen do Jarnołtówka ) 
                  po południu wyjazd na basen do Jarnołtówka / gry i zabawy na hali sportowej 
Dzień 5  03.01.2016r.  

               – zajęcia  na stoku wyjazd do Czech , wykwaterowanie,  wyjazd do Wrocławia 
 

Co zabieramy ze sobą ? : 
-     sprzęt narciarski lub snowboardowy  
-     dowód osobisty lub paszport, aktualna legitymacje szkolną 
-      kask na narty , przybory do pisania, ulubione nagrania, 
- obuwie zmienne, zimowe ( góry śnieg !), 2 pary rękawiczek (w tym jedna narciarska),  
- ubranie narciarskie, okulary, zimowa kurtka z kapturem, ciepły sweter lub polar, 
- czapka, szalik, krem zimowy (tłusty najlepiej z UV), strój kąpielowy i sportowy na halę  
- korony na zakupy w Czechach i 250zł na karnety + transfer na narty i realizacje programu alternatywnego 

 
Informacje praktyczne: 

- koszty karnetów narciarskich i transferów :  50zł  x 4 dni ( karnet  + transfer do centrów narciarskich) 
- wypożyczenie sprzętu komplet 30 – 50zł dziennie 
-      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,  
      

Rezerwacja : 
 

Wstępna rezerwacja:  osobiście w godz. 10.00 – 18.00 
                                       telefonicznie : 71 3725291  lub   71 7913092    faxem : 71 791 30 92 
                                       e-mailem : turystka@oswiata.wroc.pl 
Zakup skierowania - podpisanie umowy i zaliczkowanie na konto w wys. 200 zł/ os. 
Skierowanie i umowa do pobrania na stronie internetowej :  www.oswiata.wroc.pl 
                                                     Oświata Spółdzielnia Pracy ul. Kolejowa 36  Wrocław 

BZ WBK S. A. I o./W-w   59 1090 2398 0000 0006 0800 0825 
dopisek: ZLATE HORY  nazwisko i imię uczestnika 


