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Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki 
Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników 

Turystycznych Województwa Opolskiego  Nr 177 
 

         
              
 
                                                                                     

                                                                                18.02 - 25.02.2023  /  8 dni 
                                               Dwie grupy wiekowe uczestników:  10 – 13 lat  i  14 - 17 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. 
 

       
               RAMOWY PROGRAM:  rekreacyjna  jazda na nartach i snowboardzie w 2 grupach zaawansowania  
                                             ( początkujący i średniozaawansowani ),  nauka podstaw  i doskonalenie technik jazdy .   
 

 Taneczne Winter Party – zimowy bal i konkurs na najbardziej oryginalny strój narciarski  

 turniej gier planszowych – HEKSAGON, grupowe karaoke,  liga tenisa stołowego,  konkursy  z nagrodami, disco 
 Wioska Eskimosów  gry i zabawy integracyjne na śniegu ( rzeźby i orzełki na śniegu, budowa mini igloo itp.) 
 wycieczka do Zakopanego :  wjazd  na Gubałówkę, skocznie narciarskie   Wielkiej Krokwi,  
       spacer Krupówkami  -  kramy z góralskimi pamiątkami i oscypkami – góralskie klimaty 
 fakultatywnie dla chętnych  (  płatny dodatkowo na miejscu ) całodzienny wyjazd  autokarem do Chochołowa :  
       Kompleks  Basenów Termalnych  - minimalna ilość jadących min. 25 osób, koszt wyjazdu obejmuje  bilet  
       wstępu do Aquaparku, przejazd autokarem  – koszt  150zł płatne na konto przy zakupie skierowania.  

            Cena:  1570 zł /os.    
                            1470 zł /os. -  dla stałych klientów, rodzeństwa  lub zapisie grupowym 
                           Ceny zawierają Podatek VAT, opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz  Pomocowy.  
 

        Zakwaterowanie: Ośrodek Wczasowy  „Galica”  Poronin - 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 śniadania + prowiant na powrót)  

        Realizacja programu : kadra pedagogiczna, pielęgniarka  

        Transport :  koleją - PKP  z rezerwacją  miejsc , bezpośrednie połączenie na trasie:   

                                 Wrocław – Poronin – Wrocław   ( zabieramy uczestników  w  Oławie,  Brzegu, Opolu ) 

         Ubezpieczenie :  NNW do 10.000 zł (PZU).  

                         
   
 
        
 

        
 
 
 
 
 
 

 

 



  

OBÓZ  ZIMOWY PORONIN - ZAKOPANE  2023 
 

Ramowy program obozu : 
Dzień 1 – przyjazd do Poronina, spotkanie organizacyjne,  podział na grupy                           
                 pod względem stopnia zaawansowania narciarskiego + wypożyczenie  
                 sprzętu narciarskiego dla  chętnych, kolacja, zajęcia animacyjne.         
 Dzień  2,3,4,5,6,7 – zajęcia w grupach na stoku, gry i zabawy na śniegu,  
                  dyskoteki, wyjazd do Zakopanego,  do Chochołowa,  
 Dzień  8 – wykwaterowanie, posiłek , wyjazd ( uczestnicy otrzymują prowiant na drogę )   
                  Godziny powrotu zostaną podane na karteczkach w dniu  wyjazdu na zbiórce grupy. 
                         

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,   
-    obowiązkowo kask na narty i snowboard ,  aktualna legitymacja szkolna   
-     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. 400 - 500zł za 6 dni  w zależności od ilości zjazdów,  osoby  jadące na basen:  strój kąpielowy, klapki i ręcznik   
UWAGA!     : 
-      można wypożyczyć sprzęt narciarski na miejscu - komplet ok. 25 - 30zł dziennie  
-     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  
-     koszty leków specjalistycznych, zakupionych na miejscu pokrywa uczestnik z własnego kieszonkowego  
-     leki przywiezione na obóz przez uczestnika muszą być zapakowane w oryginalnych opakowaniach,  
      czytelnie podpisane  wraz z instrukcją dawkowania oraz przekazane do wydawania przez wychowawcę   
 -    Rodziców prosimy o odnotowanie ważnych informacji medycznych o uczestnikach oraz  informacji o  
      pobieranych lekach  ( wraz z dawkowaniem ) na karcie uczestnika ! 

        -    organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt  elektroniczny uczestnika ( w tym telefony komórkowe ) 
        -    korzystanie z telefonów komórkowych jest możliwe tylko  czasie wolnym wyznaczonym przez wychowawcę 
            ( najczęściej po obiedzie i kolacji )    
        -    informujemy Rodziców o możliwości wykupienia przed wyjazdem  ubezpieczenia w dowolnej firmie : 
             OD KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE  TURYSTCZNEJ. 
   

PROCEDURA  REZERWACJI  MIEJSC:     
najlepiej zarezerwować  online  na stronie  www.oswiata.wroc.pl  ( zakładka kolonie , obozy)  lub   
tel.  601 641 533, 601 641 523  oraz w biurze  „Oświata Wrocław”   ul. Komandorska 2   w   godz. 10.00 – 17.00 ;   
( róg ulic Piłsudskiego i Komandorskiej ) 

 

1.  Po dokonaniu wstępnej rezerwacji  Biuro Oświata przesyła na wskazany   przez Państwa  adres mailowy lub  pocztowy  
     -  druk Umowy Zgłoszenia Udziału w Imprezie Turystycznej  i druk  Karty Uczestnika. 
2.  Obydwa dokumenty wypełniają wyłącznie Rodzice lub Prawni Opiekunowie uczestnika wyjazdu  i  przesyłają 
      zwrotnie na mailowy ( w postaci scanu PDF lub zdjęcia JPG)  lub pocztowy adres Oświata Wrocław.  Można też dostarczyć  
      dokumenty osobiście. W przypadku gdy uczestnik ma skończone 18 lat, dokumenty  
      wypełnia samodzielnie. 
3.  Oświata Wrocław rejestruje , podpisuje i odsyła  scan Umowy Zgłoszenia.  Państwo dokonujecie opłaty na konto Oświata  
     Wrocław w postaci zaliczki w wysokości 350zł lub pełnej kwoty. Pozostała  należność  do 14 dni przed  turnusem   
     z dopiskiem:  OBÓZ  PORONIN  2023  imię i nazwisko uczestnika. 
4.  Na życzenie Klienta wystawiamy i wysyłamy faktury. Rozliczamy Bon Turystyczny ( prosta telefoniczna procedura) 
 

  „Oświata Wrocław”  50–022  Wrocław  ul. Komandorska 2 
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