
                
 

                 
 

                

Turnus; 10.02. – 16.02.2019 r.(6 noclegów) 

     wiek; 8-16 lat           cena; 1450 ⃰ zł 
                                                       ⃰  karnet narciarski w cenie !!! 

ISTEBNA  –  to miejscowość, która wraz z Koniakowem i Jaworzynką tworzy tzw. Beskidzką Trójwieś.            
Dzięki wyjątkowym walorom krajobrazowym, bogatej i nadal żywej kulturze góralskiej, region ten zaliczany jest do 
najatrakcyjniejszych w Polsce. Istebna to świetna baza wypadowa w góry Beskidu, zarówno jeśli chodzi o 
wędrówki piesze po wielokilometrowych szlakach turystycznych jak i rowerowe. W okresie zimowym Istebna słynie 
z dwóch stoków położonych obok siebie. Kompleks Zagroń to dwa wyciągi: czteroosobowa kanapa o długości 840 
metrów i 240-metrowy wyciąg talerzykowy z pięknymi trasami zjazdowymi, sztucznie naśnieżanymi i oświetlonymi. 
Na najmłodszych, dopiero uczących się jazdy na nartach, czeka w ośrodku wyciąg taśmowy o długości 70 m.       
W ośrodku Złoty Groń jest nowoczesna, sześcioosobowa kolej linowa, oferuje wyciąg krzesełkowy 6-osobowy o 
długości 800 m i przepustowości 2400 os/h,. Są tam także: wyciąg teleskopowy, wyciąg orczykowy oraz 40-
metrowy Nartusek, czyli wyciąg dla najmłodszych. Po nartach zrelaksować się można w parku wodnym Olza (z 
takimi atrakcjami, jak basen z gejzerami, sauny, wodospady płaszczowe, zjeżdżalnia). 

   OSW SZAROTKA usytuowana jest w cichej i spokojnej miejscowości Istebna, znajdującej sie w Parku 

Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Szarotka funkcjonuje od 1998 roku, zyskując już grono stałych Gości.       
Biorąc pod uwagę wymagania Gości biznesowych dobudowano dodatkowe skrzydło zyskując miejsce na 
organizację konferencji. Na dzień dzisiejszy posiada 90 miejsc w 33 pokojach, dla nas zarezerwowanych 12 pokoi 
na 33 miejsca. Wokół obiektu znajduje się piękny i rozległy park oraz plac zabaw dla dzieci, do tego ogrodzony, 
dozorowany parking. Obiekt posiada pokoje w większości 2,3-osobowe oraz studia rodzinne o wysokim 
standardzie 3 gwiazdkowego hotelu, w części łóżka małżeńskie hehe. Każdy pokój wyposażony jest w pełny węzeł 
sanitarny, TV sat, część posiada balkony i dla wszystkich ogólnodostępne WIFI. Obiekt dysponuje klimatycznym 
szałasem do grillowania, SPA z fińską sauną, wanną z hydromasażem, barem oraz restauracją specjalizującą się 
w potrawach kuchni polskiej, cieszącej się bardzo dobrą opinią. Do dyspozycji; salka konferencyjna, salka fitness 
oraz stół do tenisa stołowego to dodatkowe atuty obiektu. W pobliżu znajduje się duża i dobrze wyposażona sala 
gimnastyczna, wiele pięknych szlaków turystycznych, nowopowstała trasa do uprawiania narciarstwa biegowego, a 
przede wszystkim kompleksy narciarskie, gdzie będziemy szlifować nasze umiejętności narciarskie. 

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd LUX autokarem (50 miejsc).  

 zakwaterowanie ( 6 noclegów ), zaczynamy obiadem, kończymy śniadaniem + prowiant. 

 wyżywienie: trzy posiłki dziennie + podwieczorek - gwarantowana smaczna kuchnia :) 

 4 - DNIOWY KARNET NARCIARSKI na pobliskie STOKI oraz transfer busami na miejsce, 

 ubezpieczenie NNW na 10 000 zł w SIGNAL  IDUNA. 

 opieka sprawdzonej kadry pedagogicznej; kierownika, opiekunów i instruktorów narciarstwa. 

 grupy 10-12 osobowe, na stoku podział pod względem umiejętności. 

 realizowanie programu zimowiska; nauka i doskonalenie jazdy na nartach (planowane 4 dni 
narciarskich), do tego wykłady teoretyczne z doboru i serwisowania sprzętu, filmy poglądowe z techniki 

jazdy na nartach, mini zawody narciarskie, oczywiście gry i zabawy na śniegu oraz wieczorne  imprezy 
integracyjne, w tym: niepowtarzalny kulig saniami oraz ognisko z grillowaniem oscypków i kiełbasek. 

 wyjście na 2 h do Parku Wodnego "OLZA", 

 wyjście na 2 h na pobliską halę sportową i rozgrywki sportowe, 

 dla każdego uczestnika - upominek "niespodzianka", dla najlepszych medale i nagrody. 

 w razie złych warunków atmosferycznych  :(  PLAN B - zimowisko sportowo-rekreacyjne (okoliczne parki 
wodne, wyjścia na halę gimnastyczną, zajęcia z pierwszej pomocy itp.)   

 

Cena nie zawiera kosztów wypożyczalni:                                                      TERMINY: 
                                                                                                         * do 17.12.2018 r. – ZAPISY + 400 zł zaliczki          
Wypożyczenie kompletu sprzętu to koszt ok.25-30 zł/doba.                                            + podpisanie UMOWY.                                                                                                          
Obowiązkowo kask !!!                                             * dn. 17.01.2019 r.(czwartek) – wpłata reszty kwoty (1050 zł)                 
                                       ..oddanie kart obozowych na zebraniu org. godz.17:00 w SP 8 ul. Teatralna 8 Sosnowiec                                             

LICZBA  MIEJSC OGRANICZONA (decyduje data wpłaty zaliczki) –  tylko 30  os.+ 3 osobowa kadra !!! 

 
Organizator; SWIM-FIT  

Kierownik wyjazdu; 
   Osman Sebastian  

 506 139 135  

https://www.polskieszlaki.pl/jaworzynka.html
https://www.polskieszlaki.pl/gory/szlaki-turystyczne/beskid-slaski.html


                
 

                 
 

                

Turnus; 18.02. – 24.02.2019 r. (6 noclegów) 
     wiek; 8-17 lat           cena; 1150 zł 

                                                        

PORONIN –  to wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim,  

w gminie Poronin, położona 5 km od Zakopanego. Na stałe Poronin zamieszkuje ok. 3500 mieszkańców. W sezonie liczba 

turystów sięga ok. 5 tysięcy. Poronin to idealna i spokojna baza wypadowa nie tylko dla chcących zwiedzać Zimową Stolicę 

Polski - Zakopane, ale dla miłośników górskich wycieczek oraz zwolenników basenów termalnych. Ten region Podhala 

charakteryzuje żywy folklor góralski, doskonale zachowana gwara góralska, charakterystyczne stroje, muzyka i taniec. 

   Dom Wczasowy - to obiekt położony, w spokojnej i cichej dzielnicy Zakopanego - Olczy, gmina 

Poronin. Usytuowany z dala od miejskiego zgiełku i hałasu zapewnia odpoczynek i relaks. To tylko 

4 km od Krupówek. DW Oferuje  nam 40 miejsc noclegowych w pokojach 3,4 i 5 osobowych tj. 11 

dużych, wyremontowanych, przestronnych pokoi wyposażonych w łazienki i TV plazmowe. Część 

pokoi posiada balkon z których można podziwiać wspaniałą panoramę Tatr i wyciąg narciarski 

Harenda. Dogodna lokalizacja, obszerny i bezpieczny parking, a także całodobowy monitoring 

obiektu to wielki atut. Na ośrodku znajdują się; sala dyskotekowa adoptowana na salę gier (bilard, 

ping-pong i piłkarzyki) oraz przytulna stołówka w góralskim klimacie. Z luksusów :) nieopodal za 

domem znajduje się nasza, prywatna, duża, ośnieżona górka do zabaw na śniegu i zjazdów...,         

na przeciwko budynku znajduje się sklep ABC i klimatyczna muzykancka Karcma z pizzą z pieca. 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 przejazd LUX autokarem (50 miejsc).  

 zakwaterowanie (6 noclegów), zaczynamy obiadem, kończymy śniadaniem. 

 wyżywienie: trzy posiłki dziennie + podwieczorek - smaczna domowa kuchnia :) 

 ubezpieczenie NNW na 10 000 zł w SIGNAL  IDUNA. 

 opieka sprawdzonej kadry pedagogicznej, trenerów i instruktorów, 

 realizowanie programu zimowiska;  gry i zabawy na śniegu objęte szczególną tajemnicą :)  

oraz zabawy integracyjne, w tym; karaoke, kino bambino na dużym ekranie oraz kilka 

nowych, specjalnie przygotowanych zabaw :), rozgrywki sportowe na sali gimnastycznej w 

pobliskiej szkole x 2 h  i oczywiście ulubiony konkurs czystości !!! 

 w klimatach góralskich;  wycieczka piesza na Krupówki x2, wyjście pod skocznię 

narciarską i wjazd na "Wielką Krokiew", wizyta na obiektach basenów termalnych 

"Terma Bania"   i "Szaflary" po 2h, zabawa wieczorna z kapelą góralską, pizza z prosto z 

pieca nocny kulig saniami z pochodniami, ognisko z  pieczeniem kiełbasek i oscypków, w 

drodze powrotnej wizyta w McDonaldzie i ciepły lunch dla każdego. 

 dla każdego upominek "niespodzianka", medale i upominki. 
 

TERMINY: 

* do 17.12.2018 r. – ZAPISY + 300 zł zaliczki + podpisanie UMOWY.                                                                                                          

* ok. dn. 17.01.(czw.)2018 r. – wpłata reszty kwoty (850 zł) i oddanie kart obozowych  

                                 na zebraniu org. godz.18:00 w SP 8 ul. Teatralna 8 Sosnowiec                 

                             
LICZBA  MIEJSC OGRANICZONA (decyduje data wpłaty zaliczki) 

– tylko  35  os.+ 3 osobowa kadra !!! 

Organizator; SWIM-FIT  

Kierownik wyjazdu; 

     Osman Sebastian  

 506 139 135  


