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Zimowisko Nerfowe

MIEJSCE:
Tatry - Poronin
WIEK:
9 - 13
WYŻYWIENIE:
3
ZAKWATEROWANIE:
pokoje 3-5 osobowe
CZAS TRWANIA:
7 dni

Dostępne terminy
Od:

Do:

Dni:

Cena:

2019-01-13

2019-01-19

7

1299 zł

Brak wolnych miejsc

2019-01-20

2019-01-26

7

1299 zł

Brak wolnych miejsc

2019-01-27

2019-02-02

7

1349 zł

Brak wolnych miejsc

2019-02-03

2019-02-09

7

1349 zł

Rezerwuj

2019-02-10

2019-02-16

7

1299 zł

Rezerwuj

2019-02-17

2019-02-23

7

1299 zł

Rezerwuj

Opis oferty + Mapa
Zimowisko Nerfowe 9-13 lat
Niezwykłe misje, praca zespołowa i duża dawka śnieżnych szaleństw… to wszystko czeka
na Ciebie podczas zimowiska nerfowego! Na całym świecie wyrzutnie Nerf cieszą się
ogromną popularnością ze względu na gwarancję świetnej zabawy oraz bezpieczeństwa.
Zabawkowe pistolety z piankową amunicją w zimowej odsłonie to coś idealnego dla
każdego fana Nerfów oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją nerfową przygodę.
Poronin – podtatrzańska miejscowość, położona pomiędzy Pogórzem Gliczarowskim i Gubałowskim,
jest znakomitą bazą wypadową do turystyki pieszej. Na przełomie XIX i XX wieku Poronin stał się
słynną miejscowością letniskową artystów. Dzisiaj urzeka piękną panoramą Tatr i bogactwem górskiej
przyrody, a zimą - doskonałym położeniem na narciarskiej mapie. Warto jednak dodać, że przysypane
śniegiem wzgórza Podhala, ośnieżone szczyty i zasnuty bielą las to również doskonałe warunki do
zimowego relaksu dla tych, którzy od nart czy snowboardu wolą w tym roku odpocząć.
Zakwaterowanie
Ośrodek LIMBA jest nowym, komfortowym i nowoczesnym obiektem, usytuowanym w spokojnej
okolicy, pośród łąk i lasów Podhala. Pensjonat ma nam do zaoferowania 3-5 osobowe pokoje z
łazienkami, a oprócz tego liczne sale programowe, chatę regionalną i szałas grillowy, salę taneczną
oraz plac zabaw, boiska i mnóstwo wolnej przestrzeni na świeżym powietrzu. Zaraz, zaraz — czy
wspominaliśmy o krytym basenie z sauną i jacuzzi?
Wyżywienie
Trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad, kolacja + podwieczorek; suchy prowiant na drogę powrotną.
Wiek uczestników: 9-13 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, buty, kijki, kask) + 200 zł
wypożyczenie sprzętu snowboardowego (deska, buty, kask) + 200 zł
quady (ATV) – przejażdżka na motocyklu czterokołowym po przygotowanym torze + 60 zł
Cena zawiera
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 zawiera
Transportu, wypożyczenia sprzętu narciarskiego, wypożyczenia sprzętu snowboardowego,
Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej, zajęć fakulatywnych (quady ATV – przejażdżka na
motocyklu czterokołowym po przygotowanym torze).
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/snowboardowy, odzież do zajęć na stoku, krem z ﬁltrem UV, mały plecak, latarkę, notatnik i
przybory do pisania. LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ, NUMER PESEL.

Program
Białe szaleństwo
codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora
nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy na nartach / snowboardzie
Na planecie Hoth
obrona bazy rebeliantów – najlepsza śnieżna forteca!
Imperium Kontratakuje – wielka bitwa śnieżno-nerfowa
uratujcie Luke’a, czyli nerfowy scenariusz z zagadkami
najszybszy Tautaun – zwariowane wyścigi na „byle czym”
Zimowe Igrzyska
braterska współpraca – gry z ograniczoną liczbą wyrzutni
pojedynek gigantów – rozgrywki wg ustalonych scenariuszy
strzelec wyborowy – strzelnica ASG oraz Nerf
zimowy tor przeszkód – doskonalenie kondycji i koordynacji ruchowej
Konkurs na najlepszy pancerz wojownika
Kryptonim Z.I.M.A.
metody przetrwania w trudnych warunkach
czy pingwiny żyją na Arktyce? – szalony quiz zimowy
niewidzialny – tropy, ślady i zimowe schrony
Zadania specjalne
zimowy slackline – taśma napięta między dwoma punktami stwarza doskonałe możliwości do
ćwiczenia równowagi
saper – metody likwidacji pułapek przy wykorzystaniu wykrywacza metalu
gra wieczorna – podczas której nie zabraknie zadań specjalnych, świateł chemicznych i dużej
liczby wystrzelonych strzałek
Po zmaganiach…
cyfrowe pole walki – rozgrywki na konsoli PS4 i PS3 z kontrolerem Move
sprzętowe ABC – troszkę o wyrzutniach, zasięgach oraz rodzajach pistoletów NERF
chillout wojownika – relaks na krytym basenie z jacuzzi
Zaskakujące scenariusze
Szalone pojedynki z wykorzystaniem wyrzutni NERF

Dodatkowo w programie
biała integracja – gry i zabawy integracyjne
quizy i konkursy
wieczorne karaoke
Winter Party 2019 – szalony wieczór tematyczny z dyskoteką
chillout na krytym basenie z jacuzzi
uroczyste zakończenie i podsumowanie zimowiska
atrakcje fakultatywne*
GamesRoom – największy w Polsce obozowy zbiór gier planszowych
ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą:
PlayStation 4 Pro – najmocniejsza konsola na świecie, PlayStation 4, PlayStation 3 z Move
Snowcraft na żywo – wielka bitwa śnieżna
wieczorne seanse ﬁlmowe
* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup
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