
 
 
 

. 

Winter Camp – Biały Dunajec – 31.01 – 06.02.2015 
Travel with extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool - Szkoła Sportów Extremalnych 

 

1. Miejsca i godziny zbiórek / Transport  
WYJAZD: sobota 31.01.2015  Osoba do kontaktu na zbiórce Grzegorz Kaszubowski 606 459 705 
Chorzów 9.00 wyjazd //  Hala MORIS Dąbrowskiego 113 
Katowice, 9.30 Witosa 18 – „Szkoła jak dom” (zatoczka dla autokarów przy rondzie) 
POWRÓT: 06.02.2015 (piątek) powrót wieczorem 

2. Nr kontaktowy Wychowawca na miejscu Michał Boczek 501 509 597 
3. Adres pensjonatu: 

Adres Domu Wypoczynkowego Dunajec, ul. Jana Pawła II 169  34-425 Biały Dunajec 
4. OPŁATY 

W  autokarze będzie zbierane:  (prosimy o odliczone kwoty) 
Opłata za wypożyczenie sprzętu (160 pln/komplet) 
Informujemy o możliwości zdeponowania pieniędzy dziecka u wychowawcy na zbiórce – prosimy o przygotowanie 
niezaklejonej koperty opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz podaniem kwoty. 

5. Ramowy plan wyjazdu: 
Dzień pierwszy 31.01.2015 (sobota) 
Ok godz 09:30 Zbiórka w Katowicach 
Ok. godz. 13:00 Przyjazd do Białego Dunajca, zakwaterowanie, rozpakowanie się 
ok 13.00 - Obiad 
Spotkanie organizacyjne, sprawdzenie sprzętu snowboardowo-narciarskiego, omówienie zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących w trakcie zajęć na stoku, przedstawienie regulaminu obozu narciarsko-snowboardowym oraz regulaminu 
domu wczasowego Wypożyczalnia i pierwsze wyjście na stok. Podział wstępny na grupy szkoleniowe w zakresie nauka jazdy 
na nartach i snowboardzie. Szkolenie narciarskie i snowboardowe z instruktorami. 
19:00 Kolacja 
20-21:30 - Dyskoteka integracyjna 
01.02- 05.02 (niedziela - czwartek) realizacja programu  
5 dni na śniegu oraz dodatkowe atrakcje 
 08:00 Pobudka, toaleta poranna, porządki 
 09:00 śniadanie 
10:00 przejazd autokarem na stok. Szkolenie narciarskie i snowboardowe z instruktorami. 
16:00 obiad 
16:30-17:15 cisza poobiednia 
17:30 zajęcia programowe w grupach prowadzone przez wychowawców - instruktorów  
19:30 kolacja 
20:00 zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców - instruktorów  
21:30 powrót do pokoi i przegotowanie się do ciszy nocnej, higiena osobista 
22:00 cisza nocna 
Zajęcia programowe w grupach prowadzone przez wychowawców - instruktorów : 
Gry, konkursy i zabawy, wieczorne wykłady, wideo analiza techniki jazdy, dyskoteka, zajęcia sportowe na hali) 
Realizacja dodatkowych atrakcji programu: 
Wyjazd na basen , Lodowisko, Ognisko z pieczeniem kiełbasek, zajęcia na hali sportowej 
06.01.2014 (piątek) Rano: zawody narciarskie i snowboardowe , po obiedzie uroczyste zakończenie obozu, ogłoszenie 
wyników zawodów, rozdanie nagród i wyjazd  
Powrót do Katowic w godzinach wieczornych. 

6. Co zabrać należy – o tym warto pamiętać: 
• legitymacja szkolna (dotyczy obozowiczów) 
• kartę obozową   - do wydrukowania na stronie www w ofercie wyjazdu  
• Sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy (nasmarowany), buty narciarskie/snowboardowe, sprawne wiązania.  
• KASK (obowiązkowo!) + gogle 
• krem z wysokim filtrem,  szminka wazelinowa, czapka, okulary przeciwsłoneczne, poduszka i kocyk do autokaru 
• Informujemy o możliwości zdeponowania pieniędzy dziecka u wychowawcy na zbiórce – prosimy o przygotowanie 

niezaklejonej koperty opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz podaniem kwoty. 
• strój na imprezę tematyczną KICZ PARTY !!!  
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