
Murzasichle - obóz "Ferie z robotami" z zajęciami narciarskimi 
 
Murzasichle - urocza górska 

miejscowość położona u stóp Tatr 

na granicy Tatrzańskiego Parku 

Narodowego. Ukształtowanie 

terenu powoduje, iż stoki 

narciarskie doskonale nadają się 

do stawiania pierwszych kroków 

na nartach. Wspaniały górski 

folklor, niepowtarzalna atmosfera, 

ponadto bliskość "zimowej stolicy 

Polski" - Zakopanego, to tylko niektóre atuty tej oferty. 

 

Program 

 

Obóz „Ferie z robotami” z zajęciami narciarskimi 

 

Program obozu obejmuje zajęcia przewidziane dla obozu rekreacyjnego. Dodatkowo 

uczestnicy wezmę udział w zajęciach narciarskich oraz zagłębią się w fascynujący świat 

robotów, elektroniki i programowania. Zajęcia odbędą się w 2 blokach. Budowa robotów z 

programowaniem – podstawy konstruowania robotów, walka robotów sumo, budowa robotów 

– skuterów śnieżnych, roboty szukające drogi w labiryncie, budowa robota wg własnego 

pomysłu. Programowanie robotów w środowisku graficznym. Zajęcia z elektroniki z 

programowaniem - podstawy elektroniki, budowanie układów elektronicznych z 

wykorzystaniem podstawowych elementów elektronicznych i płytek prototypowych. 

Programowanie zbudowanych układów w Arduino. Ponadto pokazy latania dronem oraz 

prezentacja możliwości drukarki 3D. 

 

 

Zakwaterowanie 

 

7 noclegów w pensjonacie góralskim „U Tośki” w Murzasichlu koło Zakopanego. Pokoje 3-, 

4-, 5-osobowe z łazienkami. Najbliższy wyciąg narciarski znajduje się 500 metrów od 

 
» przejdź do galerii 



obiektu. Nieopodal znajduje się wypożyczalnia sprzętu narciarskiego.  

 

Świadczenia 

 

Świadczenia: 

 

7 noclegów w pensjonacie góralskim „U Tośki 1” w Murzasichlu koło Zakopanego. Pokoje 3-

, 4-, 5-osobowe z łazienkami. 

 

3 posiłki dziennie. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w 

dniu wyjazdu plus prowiant na drogę powrotną (2 kanapki, woda). 

 

Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane. Herbata, woda, sok pomarańczowy 

dostępne przez cały dzień.  

 

Transport autokarem turystycznym. 

 

Ubezpieczenie: Signal Iduna. Uczestnicy obozów z zajęciami narciarskimi dodatkowo SKI. 

 

Opieka wychowawcy/instruktora. Realizacja programu. 

 

Informacje praktyczne 

 

Na obozie z zajęciami narciarskimi wymagane jest posiadanie kasku ochronnego (możliwość 

wypożyczenia na miejscu). Cena nie obejmuje dopłat za transport z miast wyszczególnionych 

w planie podróży oraz kosztów karnetów. Cena karnetu: 150-360 PLN (w zależności od 

zaawansowania, postępów w nauce i rodzaju wybranego obozu). Bilety na basem płatne 

dodatkowo ok. 50 PLN. Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej, podpisanie bagażu oraz 

sprzętu narciarskiego. Wypożyczenie sprzętu (narty + buty + kask) ok. 200 PLN/5 dni. 

Telefony komórkowe dzieci będą przechowywane u wychowawców i udostępniane na 1 

godzinę po obiedzie. W pozostałych godzinach dziecko ma możliwość kontaktu z rodzicami z 

telefonu wychowawcy. W pierwszym dniu obozu rodzice otrzymają przez sms numer 

kontaktowy do wychowawcy.  

 



Terminy i 
ceny 

Murzasichle - obóz "Ferie z robotami" z zajęciami narciarskimi     (skrót: MURZASICHLE U TOSKI 
ROBOTY NARTY PAX FB)

 

Nr grupy Data Cena      

OPMZ0121 21.01 - 28.01 1599 zł   1499 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

OPMZ0204 04.02 - 11.02 1599 zł   1499 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

OPMZ0218 18.02 - 25.02 1599 zł   1499 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

 


