
KLUB 

 

 

zaprasza na Rodzinny zimowy obóz narty/snowbord 
 

Miejsce: Bukowina Tatrzańska 

Termin: 16-22.01.2022 
Koszt obozu: 1400 zł dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia + karnet 

narciarski 5 dniowy (ok. 350 zł ) 

1500 zł dla dorosłych 18 lat i starsi + karnet narciarski 5 dniowy (ok. 400 zł) 

 

 
Zakwaterowanie i wyżywienie: 

 

• Górski Ośrodek Stasinda - https://www.stasinda.pl/ 

• Pokoje 2-3-4-5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym , TV i Internet, parking 

• Ośrodek z basenem, strefą SPA 

• Na terenie ośrodka sala: do tenisa, do gier i zabaw, kinowa, bilardowa 

 

Program obozu: 

 

• Zajęcia na stoku narciarskim z instruktorem z podziałem na grupy zaawansowania 

• Nauka i doskonalenie pływania, zabawy w wodzie 

• Wieczór góralski przy ognisku w szałasie 

• Zabawy na śniegu, konkursy z nagrodami, filmy edukacyjne, dyskoteka 

• Dla dzieci gry i zabawy integracyjne, planszowe 

• Analiza techniki narciarskiej na video 
• Dla dorosłych treningi biegowe oraz ogólnorozwojowe na sali sportowej 

• Możliwość stworzenia grupy snowboard dla dzieci i młodzieży (minimum 5 osób) 

• Dla dorosłych możliwość stworzenia grupy narty biegowe (minimum 5 osób) w 

ramach jednego dnia narciarskiego. 

Cena obozu obejmuje: 

 

• zakwaterowanie, wyżywienie (4 posiłki dziennie) 

• transport na trasie Kraków-Bukowina-Kraków 

• transport na stok narciarski 

• ubezpieczenie NNW 

• zajęcia programowe (narty, zajęcia ogólnorozwojowe na hali, gry i zabawy) 

• zajęcia na basenie, wstęp na basen i strefę SPA 

• całodobową opiekę instruktorską i wychowawczą  



• cena nie zawiera karnetu ( przybliżony koszt karnetu 5 dni to 350 zł dla dzieci i 400 

zł dla dorosłych). 

 

Warunki rezerwacji i wpłat: 

 

Informacja na mail: biuro@sportwise.pl   lub telefoniczną 505 738 620 do dnia 

30.11.2021r.  oraz wpłata zaliczki 500zł . Liczba miejsc jest ograniczona , decyduje 

kolejność wpłat . 

Druga rata oraz koszt karnetu płatne gotówką do dnia 16.01.2022r. 

 

Istnieje możliwość rozliczenia pobytu na obozie za pomocą bonu turystycznego – 

osoby zainteresowane proszę o podanie wcześniej takiej informacji. 

 

Zaliczkę wpłacamy na konto Klubu Sportwise  nr 64 1600 1462 1870 5153 8000 0006  

z dopiskiem Zimowy obóz rodzinny - Imię i Nazwisko uczestnika.  

 

Rodzice mogą się starać o dofinansowanie do obozu z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych , Klub wystawia faktury za obóz. 

 

mailto:biuro@sportwise.pl

