
Snow Camp Zakopane 
Terminy: 

I    14-20.01.2023 

 

Cena: 2200zł + 700zł na wyciągi narciarskie 

Wiek uczestników:(od 7 do 14lat). Uczestnikiem może być każdy kto jeździł bądź nie jeździł na nartach lub 

snowboardzie. 

 

Szkolenie narciarsko-snowboardowe: 

Małe grupy szkoleniowe 7-8osób, w zależności od poziomu zaawansowania. 6-dniowe szkolenie 

narciarskie, które poprowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca uprawnienia SITN PZN, SITS PZS, 

MENiS. Zajęcia rozpoczynamy wyjazdem na stok o godzinie 8.45, wracamy o godz. 14.30 (przewidujemy 

dwie jazdy nocne: w pierwszy dzień i dowolny w ciągu pobytu).Tak jak co roku zabieramy tyczki, aby  

szlifować jazdę sportową. Tyczki będziemy rozkładać w godzinach porannych, bądź wieczornych na 

przygotowanej do tego i odgrodzonej części stoku. Wieczorami wideoanaliza zdobytych umiejętności, 

pokaz filmów o tematyce narciarsko-snowboardowej, wykłady z techniki, serwisu i zagadnień sportów 

zimowych. Szkolenie zakończymy zawodami: slalom na tyczkach z cennymi nagrodami. W tym roku  

również wybieramy opcję Tatry Ski, aby móc zwiedzić takie ośrodki jak Bachledowa Dolina, Jurgów, 

Białka Tatrzańska, Kluszkowce, oczywiście plan i rozkład odpowiednich wyjazdów uzależniony będzie od 

panujących warunków. 

 

Miejsce: 

Zakwaterowani będziemy w Pensjonacie „U Ziomka”  (www.uziomka.pl). Do naszej dyspozycji pokoje 

3,4,5 osobowe w wysokim standardzie z pełnym węzłem sanitarnym. W ośrodku stół do tenisa stołowego, 

piłkarzyki, sala wykładowo-dyskotekowa, smaczna i domowa kuchnia, 3 posiłki + podwieczorek w ciągu 

dnia, możliwość przygotowania prowiantu na stok. 

 

Przejazd: 

Wyjeżdżamy autokarem w godzinach porannych (około 7.00) spod Lodowiska w Tychach(w przypadku 

większej liczby uczestników nie z okolic Tychów, zostanie podane drugie miejsce wyjazdu i powrotu) 

wracamy w godzinach popołudniowych około 16.00. Dokładne godziny zostaną podane na spotkaniu 

organizacyjnym w styczniu.  

 

Program: 

Zapewniamy przeszkoloną kadrę pedagogiczną która opiekować będzie się dziećmi podczas pobytu. 

Dodatkowo w programie liczne zajęcia pozastokowe: wyjazd do Aquaparku w Zakopanem, snowtubing, 

turnieje, konkursy, gry, zawody z wieloma cennymi nagrodami, dyskoteki, karaoke, rywalizacja 

multimedialna, ognisko. 

  

Co warto zabrać: 

Przede wszystkim kask, gogle, rękawice: zwykłe i narciarskie, kombinezon, dwie kurtki(opcjonalnie), strój 

kąpielowy. 

 

Wypożyczenie sprzętu: 

W celu wypożyczenia sprzętu, w korzystnej cenie prosimy o wcześniejszą informacje i kontakt z nami. 

Cena około 250zł za tydzień za komplet 

 
Warunki uczestnictwa: 

Prosimy o wpłatę zadatku 700zł do dnia 30.11.2022(potwierdzenie na maila), natomiast resztę kwoty 
do 30.12.2022 na konto biura podróży Andatur. W tytule: „zadatek, imię i nazwisko uczestnika, data 

turnusu”! 
 

Numer konta 

23 1050 1618 1000 0092 8984 5357 Barbara Krzemień usługi turystyczno przewozowe Andatur  

ul. Ogrodowa 18, 32-332 Bukowno 



 

 

 
Równocześnie z wpłaceniem zadatku prosimy przesłać maila z informacją: 

Imię i nazwisko uczestnika, jego PESEL, telefon kontaktowy  i mail do rodziców/opiekunów, informację 

czy dziecko jeździ na nartach czy na snowboardzie, oraz w jakim stopniu: 

-początkujący (nigdy nie stał na desce, nartach), 

-średniozaawansowany (potrafi zjechać ze stoków o słabym nachyleniu), 

-zaawansowany (potrafi zjeżdżać z każdego stoku). 

 

 

Dodatkowe informacje: 

Spotkanie informacyjne dla rodziców przewidziane jest na dzień: 06.02.2022 online ewentualne zmiany 

zostaną podane mailem. 

 

Do ceny należy doliczyć 700zł na wyciągi narciarskie które powinno mieć dziecko w kopercie. 

 

Cena zawiera wyżej wymienione świadczenia oraz 

-ubezpieczenie NW 

-opiekę lekarską (lekarz na telefon) 

Więcej informacji i kontakt: 

Mariusz Klęczar mariusz.kleczar@o2.pl tel. 698653286 

Rafał Majcherczyk rafal.majcherczyk@o2.pl tel. 502279491 

 

Organizatorem wyjazdu jest biuro podróży ANDATUR z Bukowna, które wystawia fakturę VAT za wyjazd. 

Akceptujemy bony turystyczne. 


