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Zimowisko Narciarskie 8-12 lat

MIEJSCE:
Tatry - Małe Ciche
WIEK:
8 - 12
WYŻYWIENIE:
Trzy posiłki dziennie
ZAKWATEROWANIE:
pokoje 2-5 osobowe
CZAS TRWANIA:
7 dni

Dostępne terminy
Od:

Do:

Dni:

Cena:

2019-01-13

2019-01-19

7

1399 zł

Brak wolnych miejsc

2019-01-20

2019-01-26

7

1399 zł

Brak wolnych miejsc

2019-01-27

2019-02-02

7

1449 zł

Brak wolnych miejsc

2019-02-03

2019-02-09

7

1449 zł

Brak wolnych miejsc

2019-02-10

2019-02-16

7

1399 zł

Brak wolnych miejsc

2019-02-17

2019-02-23

7

1399 zł

Rezerwuj

Opis oferty + Mapa
Zimowisko Narciarskie 8-12 lat
Podczas Zimowiska Narciarskiego zajęcia prowadzone będą w niewielkich grupach,
dostosowanych do umiejętności uczestników. Młodzi narciarze pod opieką
wykwaliﬁkowanych instruktorów spróbują swoich sił na bardzo cenionych i lubianych
trasach Małego Cichego. Wieczorami czekać na nich będzie szereg atrakcji, które
przepędzą zimową nudę w najdalszy kąt! Przyjedź do nas, jeżeli i Ty jesteś miłośnikiem
adrenaliny ubranej w ośnieżone gogle.
Zakwaterowanie
Małe Ciche to jedna z najmniejszych, a zarazem najpiękniejszych podhalańskich miejscowości.
Ukryte w gęstym iglastym lesie, otoczone urokliwą górską przyrodą i zamieszkałe ledwie przez
kilkuset mieszkańców, bez wątpienia zasłużyło na swoją nazwę. Szmer przepływającego przez
okoliczne lasy Potoku Filipczańskiego dodaje miejscowości uroku, potęgując wrażenie spokoju i
tajemniczości.
A zimą? Zimą Małe Ciche zmienia się w prawdziwy raj dla narciarzy i snowboardzistów! Bliskość
cenionej Stacji Narciarskiej Małe Ciche oraz doskonałe warunki klimatycznie zapewniają odpowiedni
wypoczynek w okresie ferii zimowych.
Ośrodek Wypoczynkowy PASTERNIK – kameralny ośrodek PASTERNIK, położony na skraju lasu,
tuż nad Potokiem Filipczańskim. Uczestnicy będą zakwaterowani w wygodnych, 2-5 osobowych
pokojach z łazienkami. W budynku ośrodka znajduje się jadalnia, świetlice oraz sala dyskotekowa,
wszystko do wyłącznej dyspozycji uczestników obozu. Na ogrodzonym, przestronnym terenie
pensjonatu znajdują się również piętrowa chata regionalna i chata grillowa. To spokojne i zaczarowane
miejsce, zapewniające doskonałe warunki do odpoczynku.
Wyżywienie
Trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) + podwieczorek, suchy prowiant na drogę powrotną.
Wiek uczestników: 8-12 lat.
Stacje narciarskie
Panorama (doskonała do nauki jazdy stacja z trasą o długości 610m i wyciągiem orczykowym) oraz
Stacja Narciarska Małe Ciche (nagradzana i popularna stacja z dwoma wyciągami krzesełkowymi,
trzema talerzykowymi i siedmioma ratrakowanymi, oświetlonymi i dośnieżanymi trasami zjazdowymi
o łącznej długości blisko 4 kilometrów). W pobliżu również Stacja Narciarska Suche (dwa wyciągi,
krzesełkowy i orczykowy, oraz pięć dośnieżanych, ratrakowanych i oświetlonych tras o trzech
poziomach trudności).
Transport
Transport za dopłatą pod opieką pilota tranzytowego z największych miast w Polsce. Dojazd
indywidualny odbywa się w godzinach – przyjazd: 11:00 - 13:00, odjazd do godziny 15.00. Koszty
dojazdu organizowanego: Gdynia/Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Szczecin, Radom, Kielce 210
zł, Poznań, Łódź, Wrocław 198 zł, Kraków 140 zł, Katowice 160 zł. Transport z danej miejscowości
może nie być zorganizowany, gdy zgłosi się mniej niż 5 uczestników.
Za dopłatą (opcjonalnie):
Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej (RG_2 100%) + 69 zł - usługa dodatkowa
umożliwiająca zwrot 100% kosztów w przypadku rezygnacji z zarezerwowanej imprezy
turystycznej. Opłacenie składki równoznaczne jest z zawarciem umowy ubezpieczenie
rezygnacji z imprezy turystycznej w wariancie RG_2 100%. Szczegóły w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej.
wypożyczenie sprzętu narciarskiego (narty, kijki, buty, kask) + 200 zł
CENA OBEJMUJE

Karnety na wyciągi, program, opiekę wykwaliﬁkowanej kadry pedagogicznej, pamiątkowe zdjęcia z
obozu online,nagrody dla zwycięzców rywalizacji obozowej, zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie
3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW.
CENA NIE OBEJMUJE
Dojazdu, wypożyczenia sprzętu narciarskiego, ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.
Co zabrać
Wygodny i ciepły strój sportowy do zajęć w terenie, wygodne obuwie do wędrówek pieszych, ciepłą
bluzę lub polar, ubranie przeciwdeszczowe, czapkę, szalik i rękawiczki, sprzęt narciarski odzież do
zajęć na stoku, krem z ﬁltrem UV, mały plecak, latarkę, notatnik i przybory do pisania. LEGITYMACJĘ
SZKOLNĄ, NUMER PESEL

Program
Białe szaleństwo
całodzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora
zajęcia w niewielkich grupach, dostosowanych do poziomu zaawansowania uczestników
Szkolenie podstawowe
zapoznanie ze sprzętem narciarskim
kodeks narciarski, dekalog FIS
kontrolowane poruszanie się na nartach
upadanie, wstawanie oraz metody podchodzenia
Tajniki narciarstwa
krok łyżwowy
jazda pługiem (płużny, ślizgowy, hamujący)
zjazd w linii spadku i w skos stoku
skręt równoległy – ześlizgi, skręty
zwroty, śmig, bezpieczne upadanie
Nauka podstaw i rozwijanie umiejętności narciarskich
Doskonalenie techniki jazdy
eliminacja błędów sylwetki
cyfrowe rejestrowanie zajęć na stoku, analiza nagrań i korekta błędów
jazda synchroniczna
alpine – szybki zjazd na krawędziach
nauka zjazdu carvingowego
Freestyle
ślizgi, stoki, triki
podstawy freestyle’u narciarskiego
Zawody narciarskie
konkurs zjazdowy – na czas
freestyle – konkurs trików
Ponadto
zajęcia teoretyczne z zakresu narciarstwa
sesja zdjęciowa podczas zajęć z instruktorami
zasady bezpieczeństwa i poruszania się na stoku

A wieczorem…
wideoprezentacje mistrzów
narciarsko-snowboardowy seans ﬁlmowy
Szalone wieczory tematyczne
Obozowe dyskoteki i tematyczne zabawy na długie zimowie wieczory
Dodatkowo w programie
biała integracja – gry i zabawy integracyjne
quizy i konkursy
wieczorne karaoke
uroczyste zakończenie zimowiska
atrakcje fakultatywne*
zawody na matach tanecznych DanceDanceRevolution
GamesRoom – olbrzymi zbiór gier planszowych
ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą:
PlayStation 4 Pro – najmocniejsza konsola na świecie
PlayStation 4, PlayStation 3 z Move i Wonderbook, Xbox z kontrolerem Kinect
LegoRoom – ogromna kolekcja klocków lego
Snowcraft na żywo – wielka bitwa śnieżna
wieczorne seanse ﬁlmowe
* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup
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