MURZASICHLE 2020

Godziny przyjazdu/odjazdu
O WYJAZD
O 8.02.2020 (SOBOTA)

O zbiórka godz. 8:00 , odjazd około godz. 8:30
O Parking Toru Wyścigów Konnych Służewiec
O ul. Puławska 266

O PRZYJAZD
O 15.02.2020 (SOBOTA)
O Około godz. 18:00
O Parking Toru Wyścigów Konnych Służewiec

O ul. Puławska 266

Kadra pedagogiczno instruktorska
 Kierownik obozu /wychowawca/instruktor – Bartosz Bilski
O tel. kontaktowy 608-067-177
 Przez cały pobyt uczestnikami opiekowało się będzie 2








wychowawców:
Tomasz Włodarczyk tel. 796 556 002
Bartosz Bilski tel. 608 067 177
Szkolenie narciarskie/snowboardowe prowadzone będzie przez
wykwalifikowanych instruktorów
Wszyscy zatrudnieni przez nas instruktorzy posiadają państwowe
uprawnienia w danej dyscyplinie sportu.
A także uprawnienia wychowawcy kolonijnego i animatora sportu
Ponad to każdy z nich na co dzień pracuje z dziećmi w szkołach lub
klubach sportowych. To warunek, którym kierujemy się zawsze przy
doborze kadry.

KADRA PEDAGOgICZNO INSTRUKTORSKA

LICZBA UCZESTNIKÓW I
PODZIAŁ NA GRUPY
 Ilość uczestników
 Active Winter Camp – 21 uczestników
 Podział na grupy instruktorskie:

przydział do poszczególnych grup zaawansowania odbywa się
na podstawie Państwa deklaracji w formularzu
zgłoszeniowym, wieku a także codziennych obserwacji
postępów.
Każdy instruktor ma pod opieką maksymalnie 8 kursantów.
 Podczas zajęć zawsze jeden z wychowawców będzie pełnił
dyżur w ośrodku i opiekował się osobami nie biorącymi
udziału w zajęciach.

Bezpieczeństwo i zaufanie
 Nasza firma posiada licencję organizatora turystyki a także wymaganą









gwarancję ubezpieczeniową, działamy na zasadach biura turystycznego!
Obóz zgłoszony jest do odpowiedniego wydziału kuratorium (nadzór
kuratorium i sanepidu)
Uprawnienia kadry pedagogiczno-instruktorskiej są do wglądu i także zostały
wysłane do kuratorium.
Do wglądu pozostają również dokumenty potwierdzające spełnienie
wszystkich należytych norm Ośrodka wczasowego „U Tośki” ( pozytywna
opinia straży pożarnej)
Nasi uczestnicy zawsze mają zagwarantowaną opiekę lekarza, który w razie
potrzeby przyjeżdża do miejsca zakwaterowania.
Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi przewoźnikami, którzy gwarantują
nam bezpieczne, bogato wyposażone autokary najwyższej klasy
Każdy z uczestników został objęty ubezpieczeniem NNW rozszerzonym o
pakiet SKI na wysokość 20 000 zł

Warunki zakwaterowania i
wyżywienia

Warunki zakwaterowania i
wyżywienia
 Wybór miejsca zakwaterowania naszych młodych podopiecznych to dla nas

zawsze sprawa priorytetowa- dlatego ośrodki z którymi współpracujemy są
wizytówką naszej firmy spełniając najwyższe standardy wypoczynku dzieci i
młodzieży
 Zakwaterowanie MurzasichleO Ośrodek Wypoczynkowy „U Tośki” to elegancki obiekt położony niedaleko

centrum narciarskiego. Dysponuje świetlicą, salą gier i zabaw wyposażoną w
liczne stoły do ping-ponga, stoły bilardowe, automaty do gier i wiele innych,
salami tanecznymi z lustrami, regionalnym szałasem oraz siłownią i Jacuzzi a
przede wszystkim przytulnymi, przestronnymi pokojami 3,4,5 osobowymi z
pełnym węzłem sanitarnym i TV. Bardzo dobra kuchnia jest wizytówką
ośrodka serwuje posiłki w formie szwedzkiego stołu gwarantujące ogromny
wybór i smaczne dania. Uprzejma, uczynna obsługa, rodzinna atmosfera i
wysoki standard ośrodka gwarantują naszym uczestnikom pobyt w miłej
atmosferze.

Program
O Intensywny kurs narciarski/snowboardowy(do wyboru) w wymiarze ok 6

O
O
O
O
O
O

O
O
O

godzin dziennie, prowadzony w największych ośrodkach narciarskich
Murzasichle, Bukowina, Jurgów, Małe Ciche, Białka Tatrzańska. .Grupy
szkoleniowe na stoku dobierane na podstawie wieku i poziomu
sprawności nie przekraczające 8 uczestników. Szkolenie kończą zawody.
Wycieczkę do Zakopanego + jazda na łyżwach
Zabawy na hali sportowej
Wizyty w największych aquaparkach na Podhalu
Wieczory filmowe
Wyjazdy na Chopok (Słowacja) - fakultatywnie - dodatkowy koszt 150 zł
Wykłady teoretyczne połączone z analizą błędów nagranych kamerą
podczas zajęć szkoleniowych
Liczne gry, turnieje i konkursy sportowe, nad którymi czuwać będą nasi
animatorzy sportu.
Geocaching - nocne poszukiwanie ukrytych skrzynek
Cenne nagrody i upominki.

Program

Ważne informacje

 Zapraszamy do śledzenia codziennych relacji zdjęciowych na naszym









profilu facebookowym PromoSport
Wszystkie leki przyjmowane przez dzieci prosimy przekazać nam przy
autokarze wraz ze spisanymi informacjami na temat ich podawania
(dzieci same nie mogą przyjmować żadnych lekarstw!!)
Uczestnicy mają stały dostęp do wody pitnej dostępnej w pokojach
wychowawców oraz podczas trwania treningów.
Prosimy o dostarczenie do nas kart kwalifikacyjnych dzieci(najpóźniej
w dniu wyjazdu) i staranne wypełnienie wszystkich wymaganych pól.
W przypadku chęci dowozu dziecka lub odbioru z obozu we własnym
zakresie prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji drogą mailową
Prosimy o możliwe ograniczenie zabierania przez dzieci
wartościowych rzeczy, które mogą ulec zniszczeniu lub po prostu
zostać zgubione.
W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o informację mailową.

Lista rzeczy do zabrania
O
O
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O
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-

-Własny sprzęt narciarski/snowboardowy (jeżeli nie wypożyczasz go w naszej wypożyczalni)
-Kask
-Gogle
-2 pary butów do chodzenia (koniecznie wodoodporne)
-Polar lub ciepły sweter
-Nieprzemakalna kurtka oraz spodnie na zajęcia na stoku
-Rękawice narciarskie + zwykłe do chodzenia
-Dwie czapki
-Krem do twarzy na mróz
-Plecak na podręczny bagaż
-Strój na zajęcia sportowe na hali + buty sportowe
-Kąpielówki/kostium na basen
-Czepek
-Klapki
-Ręczniki
-Legitymacja szkolna
-Zeszyt i coś do pisania
-Rakietka do ping-ponga jeżeli posiadasz
- Latarka
Ulubiony film na drogę
Własne ŁYŻWY !!! (jeśli posiadasz…)

Lista rzeczy do zabrania
O a przede wszystkim…
O Dobry humor, szeroki uśmiech i szczere chęci… 

