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ZIMOWISKO- ZAWOJA 2020 „ZIMOWE SZALEŃSTWO”

2.02- 8.02.2020 (niedziela- sobota)

Cena: 850zł

ZAKWATEROWANIE:

Ośrodek wypoczynkowy DIABLAK  (zawojadiablak.pl). Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami i TV.
Ośrodek posiada 1,5 ha park rekreacyjno- wypoczynkowy z duktami spacerowymi, ławeczkami,
placem zabaw i  miejscem  na  ognisko,  który  zimą  pełni  rolę  SNOW PARKU.  Do  dyspozycji
uczestników jest sala świetlicowa z kominkiem, bilard, stół do tenisa stołowego, wypożyczalnia
sprzętu narciarskiego (narty,  buty, kijki,  sanki).  W odległości  1,5 km od ośrodka znajduje się
kompleks wyciągów narciarskich ze sztucznie naśnieżonymi stokami o długości od 50m do 400
m /6 wyciągów/. 3km od ośrodka jest kolej krzesełkowa o długości trasy narciarskiej 1380 m. 

WYŻYWIENIE:

kuchnia domowa, 4 posiłki dziennie- posiłki serwowane + bufet szwedzki

OFERTA OBEJMUJE:

 zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym DIABLAK;

 wyżywienie, transport, ubezpieczenie;

 opiekę kadry pedagogicznej, opiekę instruktorską na stoku; 

 program sportowo- rekreacyjny:  zabawy śnieżne w „SNOW PARKU” ośrodka:  konkurs
rzeźby w śniegu,  rzuty śnieżkami do celu,   zjeżdżanie na nartach,  sankach,  ślizgach,
zawody narciarskie w slalomie gigancie na zakończenie zimowiska, spotkanie z twórcą
ludowym w ośrodku,  dyskoteki  z  profesjonalnym sprzętem nagłośniającym,  ognisko  z
pieczeniem kiełbasy, gry zabawy i skecze przy kominku w świetlicy ośrodka, rozgrywki w
tenisa  stołowego,  bilard,  projekcja  filmowa  w  sali  ośrodka,  kulig  na  saniach  z
pochodniami;

 możliwość  korzystania ze sprzętu zimowego (narty, sanki);

 podstawowe szkolenie narciarskie: dobór sprzętu narciarskiego, instruktaż teoretyczny w
zakresie jazdy na nartach i szkolenie BHP.  Zajęcia z instruktorem na stoku w grupach 7-
10 osobowych;

 Wycieczki:  Babiogórski  Park  Narodowy,  Park  Danieli,  piesze  wędrówki  krajoznawcze:
doliną Mosornego Potoku, Śladami Wawrzyńca Szkolnika –ścieżka edukacyjna, Kapliczka
Zbójnicka w Zawoi Policzne.

Zapisy wraz z zaliczką 200 zł przyjmujemy do   30 listopada 2020.  
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W tytule: imię i nazwisko dziecka,  Zawoja 2020
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