
Info/zapisy :  
Marcin Michalik KIEROWNIK ZIMOWISKA  t.601225686 ; biuro@2zywioly.pl  
Krzysztof Królik tel. 881499666 krzysiek.funadventure@gmail.com

Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat na
ZIMOWISKO DLA MŁODYCH ZDOBYWCÓW

WIERCHOMLA 2016   30 01-05 02 2016

Już po raz czwarty wyruszamy do Bacówki nad Wierchomlą i Dwóch Dolin. Jak 
zwykle spędzimy czas ferii aktywnie, ciekawie  i wesoło

Zapewniamy  doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa  i snowboardu, moc 
atrakcji after-ski, doświadczoną kadrę, +unikalny klimat górskiego schroniska

W programie m.innymi:
4 godziny dziennie na stoku z instruktorami, nauka i jazda dowolna pod opieką w 
grupach maksymalnie 6-8 osobowych, dzień górski, kuligi, gry i zabawy, konkursy, 
spotkania przy kominku, ognisko,  slalom gigant na koniec pobytu.

TURNUS   30.01 – 05.02.2016   (7dni)  -1340pln 



ZAPEWNIAMY DZIECIOM:

1) BOGATY PROGRAM SPORTOWY, A W NIM MIĘDZY INNYMI:
-4 godziny dziennie jazdy na nartach lub snowbordzie z instruktorem  oraz  jazdy dowolnej pod 
opieką w maksymalnie 6-8 osobowych grupach pozwalające każdemu dziecku uczyć się i doskon-
alić umiejętności
-slalom gigant na zakończenie obozu (narty i snowbord)

2) DODATKOWE ATRAKCJE:
-kulig 2 razy dziennie z i do bacówki
-wyprawa na rakietach śnieżnych
-zabawa i szkolenie lawinowe
-pokazy filmów
-ognisko
NOWOŚĆ:
-budowa igloo
-konkurs rzeźby ze śniegu
a ponadto
-gry i zabawy na świeżym powietrzu
-zajęcia świetlicowe i spotkania przy kominku

3) UNIKALNE MIEJSCE
-bacówka nad wierchomlą -z dala od kurortowego zgiełku -ze znakomitym, zdrowym jedzeniem i 
klimatem prawdziwego górskiego schroniska 

SZCZEGÓŁY:
terminy: 
TURNUS  30.01 -05.02.2016  KOSZT 1340 PLN

W CENIE:
-dojazd (bus)
-pobyt w pokojach  3,4,5 osobowych
-całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja + gorące danie barowe
i herbata na stoku)
-całodzienna opieka  wychowawców
-skipassy -ubezpieczenie NNW ski
-realizacja programu 
w cenę nie wliczamy wypożyczenia sprzętu -możemy pomóc -koszt 25pln/dzień



Aby zapisać dziecko na obóz należy:

  1) przesłać mailem zgłoszenie  na adres biuro@2zywioly.pl

  2) dokonać przelewu zaliczki w wysokości 300 pln.
  na konto 2 Żywioły Marcin Michalik 04102010680000190200028563
  (tytułem Wierchomla FERIE  imię i nazwisko uczestnika)
  oraz wypełnić otrzymaną Kartę Kwalifikacyjną (do dostarczenia przed wyjazdem)
  Druga rata w wysokości 1040 pln na min. 30 dni przed wyjazdem 

 3) mamy na każdym turnusie tylko 22 miejsca 

 4) w grudniu 2015 zapraszamy Rodziców na spotkanie informacyjne –szczegóły   
 mailem.

       ZAPRASZAMY


