
Szczyrk - obóz narciarski 8-12 i 13-16 lat 
 
Szczyrk - w tym popularnym 

ośrodku narciarze mają do 

dyspozycji ponad 22 km tras (8 

km łatwe, 7 km średnie i 7 km 

trudne), 13 wyciągów w tym 

nowoczesna kanapa na Skrzyczne 

(1257 m n.p.m). Szczyrk może 

pochwalić się dwiema trasami z 

homologacją FIS - Golgota (800 

m) i Bieńkula (1500 m). 

 

Program 

 

Obóz z narciarski, wiek 8-12, 13-16 lat 

 

Na obozach narciarskich zapewniamy opiekę wychowawców i konsultacje instruktora. 

Zajęcia na stokach w Szczyrku, 4-5 godzin dziennie w grupach 

do 15 uczestników. Instruktorzy przeprowadzą również zajęcia teoretyczne ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa na stoku. Po zajęciach na stoku i w przypadku braku śniegu 

realizujemy program rekreacyjny. 

 

W czasie pobytu liczne zajęcia sportoworekreacyjne, wycieczki piesze, ognisko z pieczeniem 

kiełbasek. Dla chętnych dwa razy w turnusie zajęcia na krytej pływalni oraz wycieczka do 

Wisły. Popołudniami: turniej gier planszowych i karcianych, karaoke, kalambury, dyskoteki, 

wieczorek filmowy, konkursy z nagrodami. 

 

 

Zakwaterowanie 

 

Centrum Kongresów i Rekreacji „ ORLE GNIAZDO”, pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami. 

Do dyspozycji uczestników: świetlica, sala TV, tenis stołowy. Na terenie obiektu znajduje się 

dodatkowo płatne: sauna, solarium, jacuzzi i siłownia oraz stoły bilardowe, a także miejsce na 

 
» przejdź do galerii 



ognisko. 

 

 

Świadczenia 

 

Zakwaterowanie: 7 noclegów w Centrum Kongresów i Rekreacji „ ORLE GNIAZDO”  

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w stołówce ośrodka. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu 

przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną. 

Transport: autokarem turystycznym. 

Ubezpieczenie: Signal Iduna. 

Opieka wychowawcy/instruktora. 

Realizacja programu. 

 

 

Informacje praktyczne 

 

Dla uczestników obozów narciarskich kaski ochronne są obowiązkowe. Przy zakwaterowaniu 

pobierana jest kaucja 50 PLN zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zostały wyrządzone szkody. 

Ze względu na warunki atmosferyczne lub kondycję uczestników program może ulec 

zmianie. Przyjazd do szczyrku ok godziny 17:00. 

 

Cena nie obejmuje: kosztów karnetów i wypożyczenia sprzętu; korzystania z sauny, solarium, 

jacuzzi i bilarda; dopłaty za transport z miast wyszczególnionych w planie podróży. 

Cena karnetu: ok. 250-400 PLN/6 dni (w zależności od umiejętności i wieku uczestników). 

Wypożyczenie kompletu sprzętu narciarskiego: 30-50 PLN/dzień.  

 

Należy zabrać: wypełniona kartę kwalifikacyjną, legitymację szkolną, zimowy krem z filtrem, 

strój kąpielowy. 

 

First moment - zniżka 100 PLN przy zakupie do 19.12.  

Stały klient - dwa bilety do Cinema City gratis.  

Posiadacze ISIC - zniżka 50 PLN 

 



Terminy i ceny Szczyrk - obóz narciarski 8-12 i 13-16 lat     (skrót: SZCZYRK NARTY PAX FB) 
 

Nr grupy Data Cena      

ŁPSM0114 14.01 - 21.01 1149 zł   1049 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

ŁPSM0121 21.01 - 28.01 1149 zł   1049 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

ŁPSM0128 28.01 - 04.02 1149 zł   1049 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

ŁPSM0204 04.02 - 11.02 1149 zł   1049 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

ŁPSM0211 11.02 - 18.02 1149 zł   1049 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

ŁPSM0218 18.02 - 25.02 1149 zł   1049 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

 


