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ZIMOWY OBÓZ SPORTOWY  

PORONIN/ZAKOPANE  - 2020 

PŁYWANIE - NART BIEGOWE ! 

2.02 do 8.02.2020 r. – 7 dni (2 tydzień ferii małopolskich) 

____________________________________________________________ 

 

OBÓZ DEDYDKOWANY DLA: uczniów klas pływackich 4 – 6 

WYJAZD: 2.02.2020 niedziela /  godz. 09:30 (zbiórka pod szkołą) 

POWRÓT: 8.02.2020 sobota /  ok. godz. 15:00 (pod szkołą) 

 

ZAKWATEROWANIE:  „Ośrodek Weronika Inn” http://www.weronika-zakopane.pl/ 

Ośrodek Weronika INN jest stylowym obiektem, usytuowanym w Poroninie/ Suche, spokojnej 

miejscowości niedaleko Zakopanego. W pobliżu rzeka i las. Wokół obiektu jest duży teren 

zielony, służący do rekreacji i zabaw. Ośrodek oferuje: 

  pokoje 2, 3, 4 oraz 5-osobowe z łazienkami, TV, suszarkami, ręcznikami, 

   jadalnia, 

  salę przeznaczoną na szkolenia, konferencje, bankiety, 

  dwie sale lustrzane do ćwiczeń oraz nauki tańca, 

  wyposażona sala dyskotekowa, 

  brodzik dla dzieci, sauna, 

  tenis stołowy, bilard, 

  internet bezprzewodowy WI-FI, 

  profesjonalne  boisko sportowe typu Orlik, plac zabaw dla dzieci, 

  duży teren zielony służący do rekreacji i zabaw,  

  karczma góralska, parking dla samochodów osobowych oraz autokarów. 

 

WYŻYWIENIE: 3 posiłki (śniadanie / obiad + podwieczorek / kolacja)   

 

DOJAZD: autokar, również na miejscu (dojeżdżamy swoim autokarem na trasy biegowe i 

pływalnię) 

CENA OBOZU: 1380 zł 

CENA ZAWIERA:  

 7 dni pobytu, wyżywienie (3 posiłki dziennie); 

 zajęcia na pływalni – trening wg programu klubowego – 5 

treningów pływackich po 1,5 godz. (pływalnia COS 

Zakopane); 

 szkolenie z narciarstwa biegowego – 4 zajęcia po 2,5 

godziny z wykwalifikowanymi instruktorami (w tym 

wypożyczenie sprzętu narciarskiego); 

http://www.weronika-zakopane.pl/
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 zajęcia sportowe - gry i zabawy, gimnastyka 
ogólnorozwojowa; 

 wycieczka na Morskie Oko z przewodnikiem – w przypadku 
niesprzyjających warunków pogodowych inna atrakcja; 

 piesze wycieczki; 

 zajęcia integracyjne – dyskoteka; 

 opieka wykwalifikowanych wychowawców- trenerów; 

 ubezpieczenie; 

 transport Kraków – Poronin Kraków oraz przejazd na 
szkolenie pływackie i narciarskie; 

 nagrody za organizowane konkursy. 

KOSZTY DODATKOWE:  

 kieszonkowe wg. uznania (zakupy, pamiątki itp.) 

TERMINARZ WPŁAT:  

 

Z uwagi na konieczność SZYBKIEGO potwierdzenia ilości miejsc zajmowanych 

w ośrodku – rezerwacja miejsca po wpłacie zadatku (bezzwrotnego) na konto klubowe: 

19 1540 1115 2083 9093 3877 0001 (z dopiskiem: „obóz zimowy Poronin 2020 – imię 

nazwisko dziecka”), w wysokości 200 zł oraz po wypełnieniu „Formularza 

Zgłoszeniowego” uczestnika i oddanie do trenera prowadzącego – do 15.11.2019 !!!  

 

Prosimy o terminowość, po 15.11.2019 nie gwarantujemy miejsc na obozie ! 

 

 Zadatek – 200 zł (do 15.11.2019) – rezerwacja miejsca ! 

 

Pozostała kwota - możliwość wpłat w 2 częściach: 

 I WPŁATA – 600 zł – do 19.12.2019 

 II WPŁATA – 580 zł – do 10.01.2020 


