
             
Zapraszamy dzieci w wieku 8-15 lat na  

ZIMOWISKO MURZASICHLE 

2018 13.01-19.01.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CZAS FERII ZIMOWYCH SPĘDZIMY AKTYWNIE, CIEKAWIE I WESOŁO 
 

Zapewniamy doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa i snowboardu, moc 
atrakcji after-ski, doświadczoną kadrę, + unikalny klimat malowniczej, górskiej 
miejscowości 
 

W programie m.innymi: 
 
6 godzin zajęć na stoku (z przerwą obiadową) 

Wycieczka do Zakopanego i spacer po Krupówkach 
 
Wieczory filmowe wideo analiza nagranego materiału ze szkolenia 
  
Zawody w zjeżdżaniu na byle czym i slalom gigant na zakończenie 
 
Zabawy integracyjne 
 
Wieczór przy ognisku lub w chacie grillowej 
 
Dyskoteka-bal przebierańców 
 
Snow Tubing 
 
Konkurs fotograficzny 
 
 

Cena: 1470 PLN  
(Liczba miejsc ograniczona 30 os.) 

 

CENA ZAWIERA: Transport PKP lub Bus w zależności od ilości zgłoszonych osób, zakwaterowanie, 

całodzienne wyżywienie w pensjonacie U Tośki, opiekę instruktorów i wychowawców, 

ubezpieczenie NNW, realizację programu  
w cenę nie wliczamy wypożyczenia sprzętu -możemy pomóc -koszt  35 pln/dzień 

!!!KASKI OBOWIĄZKOWE!!! 
KONTAKT, ZAPISY: 

Krzysztof Królik KIEROWNIK TURNUSU t.881499666; krzysiek.funadventure@gmail.com 

Joanna Królik    693468307  asia@funadventure.pl 

 

100 PLN zniżki przy zgłoszeniu do dnia 15.11.2017



SZCZEGÓŁY: 
 

GDZIE JEDZIEMY: 
 

Murzasichle: to malownicza miejscowość położona w województwie małopolskim, w pow - 
iecie tatrzańskim. Panują tu doskonałe warunki narciarskie. Na miejscu znajdują się uznane 
stacje narciarskie z wyciągami krzesełkowymi czy wygodnymi kanapami. Oprócz typowo 
sportowych rozrywek czekają alternatywne zimowe atrakcje. 

 
 

 

GDZIE MIESZKAMY: 
 

Pensjonat „U Tośki”: to przytulny, murowany, typowo góralski dom z miłą i rodzinną atmos - ferą . 
Pensjonat posiada stołówkę w stylu zakopiańskim, salę kominkową, salę świetlicową doskonałą do 
organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, siłownię, saunę, jacuzzi oraz wiatę z miejscem na 
ognisko. Mieszkamy w pokojach 3-4 osobowych z łazienkami. 
 

GDZIE JEŹDZIMY NA STOKI : 
 

MURZASICHLE – To tu grupy początkujące będą stawiać swoje pierwsze kroki. Oraz to tutaj 

zakończymy obóz zawodami narciarsko-snowboardowymi. 

MAŁE CICHE – to najbliższa stacja narciarska położona zaledwie ok.3 km od ośrodka. Znaj - dują się 2 

wyciągi krzesełkowe oraz dwa nowoczesne orczyki. 

KOZINIEC SKI – jedna z przyjaźniejszych stacji narciarskich w regionie, a do tego z super południową 

ekspozycją. 

BIAŁKA TATRZAŃSKA – stoki na Kotelnicy Tatrzańskiej to jeden z najnowocześniejszych ośrodków 
narciarskich w Polsce, kilkanaście kilometrów tras, podgrzewane kanapy a do tego szerokie stoki i 
pełno atrakcji towarzyszących, takich jak snowpark w którym znajdują się przeszkody dla osób 
początkujących jak i zaawansowanych. 

 
Kadra 

Krzysztof Królik, -instruktor narciarstwa/snowboardu, kierownik obozu 
Joanna Królik- instruktor narciarstwa 
Cezary Królik – instruktor narciarstwa 
Anna Puchała – wychowawca  
Anna Kowal- Wychowawca 

 

 

Aby zapisać dziecko na obóz należy: 
 

1) przesłać mailem zgłoszenie na adres Krzysiek@funadventure.pl  do dnia 

30.11.2016 lub na Asia@funadventure.pl 

 

2) dokonać przelewu zaliczki w wysokości 300 pln. 
 

na konto Fun Adventure Krzysztof Królik 50102010260000160202150324 

(tytułem Murzasichle FERIE imię i nazwisko uczestnika) 
 

oraz wypełnić otrzymaną Kartę Kwalifikacyjną (do dostarczenia przed wyjazdem) 

Druga rata w wysokości 1170 pln na min. 30 dni przed wyjazdem 

 

W grudniu 2017 zapraszamy Rodziców na spotkanie informacyjne –szczegóły mailem. 

mailto:Krzysiek@funadventure.pl

