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Zimowisko – 6 dniowe – I turnus 26 – 31 stycznia, *II turnus 1 – 6 luty 2020r. – Poronin 

Region 

Podhale – Małopolska (Koszt wyjazdu obejmuje sprzęt narciarki i karnety) dla grup 45 uczestników 
Dla uczestnika < 10 lat Dla uczestnika 10 - 15 i > 60 lat Dla uczestnika 16 - 60 lat 

1195,- zł 1215,- zł 1250,- zł 
Przy 40 osobowej grupie uczestników cena wzrasta o 30 zł 

 

Miejscowość Poronin 

Profil wyjazdu Wyjazd dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i rodzin - nauka i doskonalenie jazdy na nartach  

Transport Autokar - transport do Poronina i transfer na stoki do Białki Tatrzańskiej 

Wyżywienie 
2 posiłki dziennie – śniadanie, obiadokolacja. Pobyt rozpoczyna się od obiadokolacji, a kończy śniadaniem i obiadem w 
ostatnim dniu na trasie. 

Zakwaterowanie OW w Poroninie, pokoje 3, 4, 5 osobowe z łazienkami, TV. Ilość pokoi 2 osobowych ograniczona. 

    

 Ośrodek z zewnątrz Pokoje z łazienką i TV Pokoje z łazienką i TV 

    
 Bilard Łazienka  Korytarz 

 
  

 Świetlica Stołówka 

Świadczenia 
5 noclegów w OW Poroninie - pokoje 3, 4, 5 osobowe z łazienkami i TV, 2 posiłki dziennie, w trakcie pobytu wyjazd na 
termy Chochołowskie, pobyt do 2 godzin, oraz w ostatnim dniu wycieczka do Zakopanego na zakupy i spacer po 
Krupówkach.  

Ubezpieczenie NNW – 10 tys. 

Wymagania Uczestnik wyjazdu (uczeń) wypełnienia kartę kwalifikacyjną,  

Sprzęt narciarski Sprzęt narciarski i karnety w cenie wyjazdu. Osoby posiadające własny sprzęt cena niższa o 90 zł. 

Cena turnusu 
Koszt turnusu wraz z nartami  przy grupie minimum 45 uczestników od - 1195 – 1250 zł dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych (w pokojach 3, 4, 5 osobowych), nocleg w pokoju 2 os. z dopłatą, ilość pokoi 2 osobowych ograniczona. 

Kadra Opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, kierownika, opieka medyczna na telefon. 

Nabór Ilość miejsc ograniczona, rezerwacja jest wiążąca w momencie wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł. 

Informacje o 
wyciągach 

Grupa będzie korzystać z karnetu TatraSki ważnego na 4 dni. Koszt zgubienia karnetu to 10 zł. Koszt karnetu z 
uwzględnieniem zniżki grupowej to:  

Dla uczestnika < 10 lat Dla uczestnika 10 - 15 i > 60 lat Dla uczestnika 16 - 60 lat 
275,- zł 295,- zł 330,- zł 

 
 

.* - II turnus zarezerwowany przez grupę 
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