
 
BIAŁA SZKOŁA  

9-15 II 2019r. 
(pierwszy tydzień ferii) 

 
UCZESTNICY: 
Grupa będzie liczyła do 30 uczestników. Oferta skierowana jest  do uczniów naszej szkoły, tych zaczynających swoją przygodę z 
nartami, jak i chcących doskonalić swoje umiejętności.  
Przy niewystarczającej ilości osób chętnych, istnieje możliwość wyjazdu uczniów wraz z kuzynami/kolegami/przyjaciółmi, po 
uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem Białej Szkoły, Panią Patrycją Kulawińską.  

TRANSPORT: 
Jedziemy dużym 50-osobowym autokarem, który będzie do naszej dyspozycji również podczas całego pobytu w Zakopanem i okolicy. 
Autokar podstawiony będzie przez profesjonalną firmę zajmującą się takimi przewozami. Swobodnie zmieścimy do niego bagaże oraz 
sprzęty narciarskie posiadane przez dzieci. 
 
OPIEKUNOWIE: 
Patrycja Kulawińska – kierownik, pytania/informacje: tel. 692 757 000 
Katarzyna Bluma - opiekun 
Krzysztof Bujko - opiekun 
 
PROGRAM: 
5 dni pobytu w zimowej stolicy i jej okolicach, połączonych z jej zwiedzaniem, aktywnie spędzonym czasem, dobrą zabawą: 
4 dni jazdy: stacja narciarska SKI-SUCHE  www.skisuche.com/ stacja narciarska Małe Ciche www.maleciche.com. Uczestnicy będą 
podzieleni na grupy ze względu na umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej (początkujący i zaawansowani). 
Przewidujemy do 6 godzin jazdy dziennie- 4 godziny zajęć z wykwalifikowanym instruktorem posiadającym odpowiednie 
uprawnienia oraz do 2 godzin jazdy samodzielnej, pod okiem opiekunów, na stokach odpowiednich do umiejętności dziecka.   

4-ty dzień: robimy przerwę od nart - planujemy spacer jedną z zakopiańskich dolin, Aqua Park Zakopane, wjazd na Gubałówkę, gdzie 
wydamy całe kieszonkowe, jakie zostanie po Krupówkach . 

Atrakcje dodatkowe: 
Wieczorne ognisko z kiełbaskami, zabawy na śniegu, spacery, przebywanie na świeżym powietrzu, kalambury, gry stolikowe, 
integracja, wieczór filmowy oraz DUŻO POZYTYWNYCH EMOCJI , RADOŚCI I ZMĘCZENIA. 
 
ZAKWATEROWANIE: 

6 noclegów w DW HARNAŚ, Bustryk 77C, 34-521 Ząb  www.zakopane-harnas.pl/bustryk. Pokoje 3,4,5-osobowe  z pełnym węzłem 
sanitarnym. Wyżywienie domowe, bardzo smaczne, dostosowane do diety uczestników wyjazdu, przy każdym posiłku ciepłe danie 
do wyboru. Suchy prowiant na drogę powrotną. 

KOSZT: 
1650 zł – dla uczestnika posiadającego własny sprzęt narciarski 
1800 zł – z wypożyczeniem dla dziecka sprzętu narciarskiego 
  
W cenie ski-passy, wynajem instruktorów, przewodnika, opłaty za wejście TPN, pobyt na basenie. 

ZAPISY: 

Deklaracje na zebraniach z rodzicami, telefoniczne, mailowe potwierdzone wpłatą zaliczki w wysokości 300zł w sekretariacie, do 
końca listopada.  
Warunkiem wyjazdu jest zebranie grupy 25 dzieci. 

ZAPRASZAMY! 
 
 
 


