
                                                                                                
 

                 
 

                

  Termin; 11-17.01.2020 r.// wiek;10-16 lat // cena;1250 zł  
                 (pierwszy tydzień ferii śląskich)                       CENA NIE ZAWIERA KARNETÓW !!!  

                                                   

BIAŁKA TATRZAŃSKA –  to wieś, która ma zaledwie 8 kilometrów długości i pomimo 

niewielkich rozmiarów ma wydzielone trzy dzielnice Białki Tatrzańskiej: Grapa, Pod 

Grapą i Kaniówka. Kotelnica Białczańska jest słynnym ośrodkiem, który w plebiscytach ogólnopolskich na kurorty 

najbardziej przyjazne turystom niejednokrotnie zdobywał nagrody. Jest największą stacją narciarską położoną na 

Podhalu i nieoficjalnie polską stolicą narciarstwa. Posiada świetną lokalizację, gdyż to aż 14 km połączonych tras o 

różnych stopniach trudności i długości  w samym sercu Białki Tatrzańskiej. Tras, zarówno dla tych którzy dopiero 

uczą się jeździć na nartach czy snowboardzie, jak i dla zaawansowanych pasjonatów tych sportów. Dodatkowo w 

Białce Tatrzańskiej znajdziemy lodowisko, halę sportową, baseny termalne Termy Bania oraz karcmy z 

niepowtarzalną smaczną, regionalną kuchnią. 

D.W „U SOROSA” – leży w samym centrum Białki T. i stanowi doskonałą bazę wypadową do najciekawszych 

miejsc Zakopanego, a co dla nas najważniejsze na białcańskie wyciągi narciarskie, z których najbliższy Remiaszów 

nr IX (zamykana kanapa podgrzewana 6 os.) to 1,5 km – 5 min. busem. Nieopodal budynku znajduje się lodowisko 

które jest obsługiwane profesjonalna rolbą, sklep samoobsługowy, karcma „U Chramca” z pizzą z pieca, a do parku 

wodnego „Terma Bania” mamy 10 min. spacerkiem. Pensjonat oferuje przytulne pokoje 2, 3, 4 i 5-osobowe z 

łazienkami i TV LED. Do dyspozycji gości salka konferencyjna, przestronna jadalnia z kominkiem, gdzie mamy 

zapewnione smaczne, regionalne potrawy, tuż obok narciarnia z suszarnią na sprzęt, a także strefa rekreacji; 

piłkarzyki, cymbergaj, tenis stołowy i lotki ''DART''. Dla zainteresowanych - dostęp do WIFI w pokojach  Na 

zewnątrz do naszej dyspozycji jest ogrodzony parking na autokar oraz klimatyczna, drewniana koliba na ognisko i 

grilla. „U Sorosa” to pensjonat do którego od lat próbowaliśmy się zakwaterować w samym centrum Białki , jednak 

zawsze zajęty i niedostępny, dlaczego…. hmm bo uznawany według opinii gości i turystów za „znakomity”… 

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,  

 transfer grupy busami z ośrodka na stok, dowóz sprzętu na stok. 

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

 realizowanie programu zimowiska; nauka i doskonalenie jazdy na nartach (planowane 4 dni 

narciarskie, jeżeli zbierze się grupa to i na snowboardzie  ), 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 objęte tajemnicą oraz wieczorne imprezy integracyjne. 

 w klimatach góralskich; wstęp do parku wodnego "Terma Bania" 2,5 h szaleństwa, niepowtarzalny 

kulig saniami z pochodniami, ognisko z  pieczeniem kiełbasek i grillowaniem oscypków, wstęp na 

lodowisko, a w drodze powrotnej wycieczka na Zakopiańskie Krupówki i zakup pamiątek. 

 dla każdego upominek, dla wybranych dyplom, a dla najlepszych medale… 

 TERMINY:* do 20.11.2019 r. – ZAPISY + wpłata zaliczki – 450 zł.  

 * dn. 03.01.(pt.)2019 r. – wpłata reszty kwoty (800 zł) podpisanie umowy oraz oddanie kart      

                                   obozowych na zebraniu org. godz.17:00 w  SP 8 ul. Teatralna 8 Sosnowiec 

 * cena nie zawiera kosztów karnetu narciarskiego ( 4-dniowy – 300 zł)  

        oraz ewentualnego wypożyczenia sprzętu narciarskiego (ok.140 zł- 4 dni)                 

                             LICZBA  MIEJSC OGRANICZONA (decyduje data wpłaty zaliczki) 

                             tylko  45  os. + 4 osobowa kadra !!!                             
                                                                                                                                Organizator; SWIM-FIT  

 Kierownik wyjazdu; 

      Osman Sebastian  

 506 139 135  


