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OBÓZ ZIMOWY  NARCIARSKO - PŁYWACKI 

SZCZYRK 15.02 do 21.02.2015r. (1 tydzień ferii małopolski) 

CENA: 990 zł obóz + karnet*: 

*- około 290 zł bez ograniczeń czasowych – 6 dniowy  

(obowiązkowy dla grup zaawansowanej i średniozaawansowanej) 

- około 150-200 zł karnet punktowy – 6 dniowy 

(dla grupy początkującej) 

Opłata za karnety zbierana jest na miejscu zbiórki (w dniu wyjazdu na obóz) GOTÓWKĄ 

 

** liczba miejsc na obóz (pojemność obiektu) ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!!! 

 

WIEK: od 9 do 13 lat dla klas 4 - 6c SP + chętni z klasy 3c (w miarę wolnych miejsc) 

WYJAZD: około godz. 11:00 pod Szkołą Mistrzostwa Sportowego ul. Grochowska 20 

POWRÓT: około godz. 14:00 pod Szkołą Mistrzostwa Sportowego ul. Grochowska 20 

ZAKWATEROWANIE:  Ośrodek Konferencyjno Wypoczynkowy "Rancho" 

(http://www.rancho-hotel.pl/hotel-szczyrk.html) 

 

WYŻYWIENIE: 3 posiłki (śniadanie + obiad +  kolacja)   

DOJAZD: autokar/bus o podwyższonym standardzie 

CENA ZAWIERA: 7 dni pobytu (6 noclegów), wyżywienie, 

realizację programu z zakresu: nauka i doskonalenie jazdy na 

nartach i snowboardzie, zajęcia na basenie (trening pływacki 

wg programu klubowego 5 treningów po 1godz 30 min), 

wideoanalizę, piesze wycieczki, zajęcia integracyjne – dyskoteka, karaoke, gry sportowe, 

turnieje i rozgrywki sportowe, całodobową opiekę wykwalifikowanych instruktorów - 

wychowawców z AWF, ubezpieczenie NNW, dojazd oraz powrót. 

KOSZTY DODATKOWE: kaucja zwrotna 10 zł za karnet + etui, kieszonkowe. 

MIEJSCE: Nasz obiekt położony jest bezpośrednio nad rzeką Żylicą (przy deptaktu 

spacerowym) w bliskim sąsiedztwie lasu, co gwarantuje ciszę i spokój oraz kontakt z naturą. 

Dodatkowym atutem jest bliskie sąsiedztwo Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku. 

Zapewniamy komfortowe warunki noclegowe. Dysponujemy pokojami o wysokim 

standardzie: dwu, trzy lub czteroosobowymi, jak również pokojami typu studio (2+2) z 

pełnym węzłem sanitarnym. Każdy pokój wyposażony jest bezpłatny dostęp do Internetu, 

telefon. Większość pokoi posiada balkon oraz piękny widok na góry Do dyspozycji Państwa 

oddajemy karczmę serwującą wspaniałe dania regionalne. 

Rezerwacja po wpłacie zaliczki w wysokości 400 zł do 10.12.2014 roku, oraz po 

wypełnieniu karty zgłoszeniowej. 

http://www.rancho-hotel.pl/
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