
         

   

 
 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                               

 

 

                                      TURNUS :   23.01 - 30.01.2021     

                      Dwie grupy wiekowe uczestników 11 – 13 lat i 14 - 18 lat 
 

Poronin: malownicza miejscowość u podnóża Tatr, ciesząca się bardzo dużą popularnością wśród turystów.   
Położona niedaleko Centrów Sportów Zimowych takich jak Białka, Bukowina, Małe Ciche, Jurgów, Murzasichle, Zakopane. 
 

W programie zimowiska: 
rekreacyjna jazda na nartach w 2 grupach zaawansowania (początkujący i średniozaawansowani) oraz nauka podstaw i 

doskonalenie technik jazdy na snowboardzie ponadto: 
 

 konkurs jazdy na czas, konkurs „tricków”, „nocne szusowanie” dla chętnych, 
 Winter Party - tańce grupowe i konkurs na najbardziej oryginalny strój narciarski,  

 konkurs talentów, karaoke – turniej grup, obozowa liga tenisa stołowego, quizy i konkursy, 
 Wioska Eskimosów gry i zabawy integracyjne na śniegu (rzeźby i orzełki na śniegu, budowa mini igloo itp.), 
 konkurs zjeżdżania na „byle czym”  
 wycieczka do Zakopanego: skocznie narciarskie na Wielkiej Krokwi, spacer Krupówkami -  kramy z góralskimi 
pamiątkami i oscypkami – góralskie klimaty 
 wjazd koleją linową na Gubałówkę 
 FAKULTATYWNIE: wyjazd autokarowy do zespołu basenów termalnych w Chochołowie – 75 zł/os  

(2 godziny na basenie, minimum 25 osób jadących) 

     Cena: 1170 zł dla stałych klientów (uczestników zimowisk lub kolonii i obozów letnich): 1110 zł  

 
 
 
 
 

Zakwaterowanie: Ośrodek Wczasowy „Galica” Poronin - pokoje 3- 4 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 śniadania + prowiant na powrót,  

Realizacja programu: kadra pedagogiczna, pielęgniarka  
Transport: autokar turystyczny lub PKP – z rezerwacja miejsc (zabieramy uczestników w Oławie, Brzegu, Opolu) 
Dokładne godziny wyjazdu i przyjazdu podamy po 15.12.2020r. 
Ubezpieczenie: NNW do 10.000 zł (PZU). 
               

                  Dodatkowe informacje, rezerwacja miejsc:   

 „Oświata Wrocław" 
    50 – 007 Wrocław  ul. Kołłątaja 24 

   tel.  71 791 30 92 
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 Opolskiego Nr 177 
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Ramowy program zimowiska: 
 

Dzień 1 – przyjazd do Poronina, spotkanie organizacyjne, podział na grupy 
pod względem stopnia zaawansowania narciarskiego + wypożyczenie  
sprzętu narciarskiego dla chętnych, kolacja, zajęcia animacyjne.                                          Ośrodek Wypoczynkowy „GALICA” 
Dni 2-7 – zajęcia w grupach na stoku, gry i zabawy na śniegu, dyskoteki, wyjazd do Zakopanego,   
Dzień 8 – wykwaterowanie, posiłek, wyjazd (uczestnicy otrzymują prowiant na drogę) 
Godziny powrotu podane zostaną na karteczkach w dniu wyjazdu.                         

Co zabieramy ze sobą? 
- narty lub snowboard, buty narciarskie, kije, gogle, ubranie narciarskie – kurtka, spodnie, rękawice narciarskie, 
dwie pary skarpet wysokich – grubych na narty, sportowe okulary słoneczne, ulubione nagrania 
- obowiązkowo kask na narty i snowboard, aktualną legitymację szkolną  
-  obuwie zmienne, zimowe (góry śnieg !), 2 pary rękawiczek (w tym jedna narciarska), ciepły sweter lub polar, 
zimową kurtkę z kapturem, polar, czapkę – może też być kominiarka, szalik, krem zimowy tłusty najlepiej z UV, 
-  pieniądze na zakup karnetów narciarskich i transferów autokarem do różnych centrów narciarskich: 
ok. 300 – 400 zł za 6 dni w zależności od ilości zjazdów, FAKULTATYWNIE – osoby jadące na basen termalny do 
Chochołowa zabierają: strój kąpielowy, klapki basenowe i cienki ręcznik kąpielowy, 75 zł na bilet wstępu i opłatę 
transportową. 
 

UWAGA!  Ważne informacje praktyczne: 
-  można wypożyczyć sprzęt narciarski na miejscu - komplet ok. 30 – 50 zł dziennie (tylko za dni jeżdżone), 
- prosimy o oznaczenie bagaży i sprzętu narciarskiego imieniem i nazwiskiem uczestnika, rodziców szczególnie młodszych 
obozowiczów prosimy o podpisanie zabranych przez nich rzeczy,  
- bagaż prosimy zapakować do podpisanych lub oznakowanych plecaków lub miękkich toreb podróżnych, 
- narty, deski snowboardowe, kije, buty powinny być spięte razem i zapakowane w podpisanym pokrowcu, 
- prosimy o zaopatrzenie uczestników  w podstawowe leki własne (przeziębienie, ból gardła, witaminy itp.), 
- koszty leków specjalistycznych, zakupionych na miejscu pokrywa uczestnik z własnego kieszonkowego, 
- wszystkie leki przywiezione na obóz muszą być zapakowane w oryginalnych opakowaniach i czytelnie podpisane wraz z 
dokładną instrukcją dawkowania leku oraz przekazane do wydawania przez wychowawcę lub pielęgniarkę zimowiska  
- Rodziców prosimy o odnotowanie ważnych informacji medycznych oraz informacji o pobieranych lekach (wraz z 
dawkowaniem) na karcie obozowej, 
- wiemy, że ciężko Wam będzie się rozstać z telefonem, proponujemy zabrać model podstawowy by w razie zagubienia lub 
uszkodzenia nie było to tak bolesne - nie bierzemy odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny  
- zapraszamy do korzystania z telefonów i ewentualnie zawartych nich aplikacjach w czasie wolnym wyznaczonym przez 
wychowawcę (najczęściej po obiedzie i kolacji) 
- namawiamy Rodziców do wykupienia przed wyjazdem dzieci ubezpieczenia w dowolnej firmie: 
OD REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTCZNEJ, polisa najczęściej pokrywa ok. 90-95% kosztów utraconych świadczeń, 
jak wskazuje nasza wieloletnia praktyka w sytuacji rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w obozie najczęściej możemy 
dokonać zwrotu kosztów wsadu do kotła (wyżywienie) w wys. ok. 20zł za każdy utracony dzień. 
 

Wstępna rezerwacja miejsc, dodatkowe informacje: telefonicznie tel. 71 791 30 92, 601 641523 

Zakup skierowania: on-line na www.oswiata.wroc.pl lub w biurze 
„Oświata Wrocław” ul. Kołłątaja 24, 50-007 Wrocław w godzinach 09.30 – 17.00     
Po podpisaniu umowy – zgłoszenia wpłata zaliczki - 400 zł    
Pozostała należność:  do 14 dni przed rozpoczęciem  turnusu. 
PŁATNOŚĆ: wyłącznie na konto z dopiskiem ZIMOWISKO PORONIN 2021 + imię i nazwisko 
 

                                     „Oświata Wrocław”  53 – 508  Wrocław   ul. Kołłątaja  24 
                                      IDEABANK PL  10 1950 0001 2006 7262 8574 0003 
                                          Faktury wystawiamy na instytucje lub osoby wpłacające 
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