
Obóz rekreacyjny 11-17 lat 
 
Program 
 
Czekają na Was gry i zabawy zespołowe, a także ciekawe wycieczki po Wiśle i okolicy. 
Zobaczymy Muzeum Narciarstwa, skocznię im. Adama Małysza w Malince, „Zameczek” 
prezydencki. Wybierzemy się na równice w Ustroniu, gdzie będziecie mogli zjechać na 
sankach pędzących po torze typu rollercoaster oraz obejrzeć seans w kinie 7D. Odwiedzimy 
Leśny Park Niespodzianek z nietypowym zoo. Odbędą się zajęcia sportowe, m.in. w 
siatkówkę. Nie zabraknie zabaw typu: wyścigi na „jabłuszkach” czy zjazdy na „byle czym”, 
zawody w lepieniu bałwanów czy bitwy na śnieżki. Weźcie aparaty fotograficzne (np. w 
komórce), to zrobimy konkurs fotograficzny. Wieczory zajmą rozgrywki w gry planszowe. A 
to nie jedyne z planowanych zawodów! Uczestnicy obozu będą mieli dodatkowe wyjścia na 
basen. Uwaga: koszty wstępów płatne na miejscu - konieczne 150 zł na pełną realizację 
programu. 
 
Program wspólny dla wszystkich obozów: 
 
Spacery po Wiśle podczas których zobaczycie m.in. starą góralską karczmę i dom zdrojowy z 
Małyszem z czekolady; uzdrowiska. Nie zabraknie dyskotek, ogniska, gier i zabaw na śniegu, 
konkursów, zawodów saneczkowych, turnieju tenisa stołowego. Wizyta w kompleksie 
basenów Olza (bilet płatny dodatkowo). 
 
 
Program fakultatywny 
 
– wycieczka do Cieszyna – zwiedzanie zabytkowego rynku, jazda na łyżwach na krytym 
lodowisku, dla osób posiadających paszporty lub dowody osobiste, przejście do Czeskiego 
Cieszyna – 80 PLN; 
– kulig – 40 PLN. 
 
 
Zakwaterowanie 
 
7 nocłegów: Dom Wypoczynkowy „Limba” położony na stoku Partecznika z pięknym 
widokiem. Pokoje 2-,3-,4-osobowe z łazienkami. Na terenie ośrodka świetlica z TV, siłownia, 
stół do ping-ponga, bilard i bezpłatny Internet bezprzewodowy. 
 
 
Świadczenia 
 
 
 
3 posiłki. Pierwszy: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni: śniadanie w dniu wyjazdu oraz 
prowiant na drogę powrotną. 
 
Transport autokarem turystycznym. 
 
Ubezpieczenie: Signal Iduna. 
 



Opieka wychowawców/instruktorów. 
Realizacja programu. 
 
 
Informacje praktyczne 
 
W przypadku złych warunków pogodowych zajęcia programowe oraz uzupełniające mogą 
ulec modyfikacji. Na obóz należy zabrać: kaski ochronne (obowiązkowe do 18-go roku 
życia), strój i obuwie odpowiednie do zajęć na obozie, legitymację szkolną, plecak lub torbę 
na buty narciarskie, nieprzemakalną kurtkę oraz ciepły sweter lub polar, buty na zmianę, strój 
kąpielowy. Dodatkowo snowboardzistom zalecamy używanie ochraniaczy na nadgarstki. 
Podczas zajęć grupy wiekowe mogą być łączone. 
 
Cena nie obejmuje: dopłaty za transport z miast wyszczególnionych w planie podróży oraz 
kosztów karnetów. Ceny karnetów: ok. 350 PLN (przy cenach grupowych). Wypożyczenie 
sprzętu narciarskiego/snowboardowego: ok. 270 PLN/6 dni. Bilety do parku wodnego – ok. 
20 PLN/godz. (w programach z nartami i snowboardem min. 1 wizyta; w pozostałych – min. 
2 wizyty). 
 
 

Terminy i ceny Wisła - obóz rekreacyjny     (skrót: WISLA REKREACYJNY PAX FB)
 

Nr grupy Data Cena      

PPWM0121 21.01 - 28.01 999 zł   899 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

PPWM0128 28.01 - 04.02 999 zł   899 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

PPWM0204 04.02 - 11.02 999 zł   899 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

PPWM0211 11.02 - 18.02 999 zł   899 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

 


