Zakopane - obóz narciarsko snowboardowy
Willa Siklawa (Zakopane, Polska) , 8 dni
14-19 lat

Cena już od 2249.00 zł

OPIS
Go to snow! Szkolenie narciarskie, lub snoboardowe, doskonalenie technik, trochę lajtowej jazdy a po
stoku apres ski. Snowparki i świetnie przygotowane stoki są specjalnie na Ciebie!
Podczas pobytu w Zakopanem będziecie mogli jeździć w najlepszych podhalańskich stacjach
narciarskich objętych wspólnym karnetem TATRY SUPER SKI na terenie Polski, m.in: KOTELNICA
BIAŁCZAŃSKA w Białce Tatrzańskiej, KOZINIEC SKI - CZARNA GÓRA, JURGÓW SKI, WITÓW SKI.

ZAKWATEROWANIE
Willa Siklawa - pensjonat u podnóży Tatr w spokojnej dzielnicy Zakopanego - Olczy, zapewnia
domową i gościnną atmosferę. Zakwaterowanie w budynku 25 C, w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych z
łazienką i TV. Do dyspozycji (w drugim budynku w odległości 20 m): stołówka, sala z kominkiem,
bilardem, stołem do ping-ponga oraz piłkarzykami. Obiekt posiada narciarnię z suszarnią.

PROGRAM

GDZIE JEŹDZIMY - STACJE NARCIARSKIE
Najlepsze stacje narciarskie objęte karnetem TATRY SUPER SKI na terenie Polski, m.in:
- KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA
- KOZINIEC SKI - CZARNA GÓRA
- JURGÓW SKI
- WITÓW SKI
Wybór ośrodka narciarskiego uzależniony jest od warunków atmosferycznych i umiejętności
uczestników.
NA STOKU - RELAX & FUN
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Jak sama nazwa wskazuje to obóz dla tych co lubią lajtową jazdę, dobrą zabawę, ale także dla tych co
chcą doskonalić swoje umiejętności.
Na stoku jeździcie w dwóch grupach zaawansowania: początkującej i średniozaawansowanej.
Zajęcia na stoku trwają ok. 5-6 godzin dziennie przez 5 dni, z czego 2 godziny to szkolenie grupowe z
instruktorem. Resztę czasu na stoku spędzacie poruszając się po ustalonych trasach z kadrą
pozostając z nią w stałym kontakcie. Nasza kadra swoim czujnym okiem zadba o Wasze
bezpieczeństwo i dobrą zabawę.
APRES SKI
Poza stokiem będziemy odpoczywać i ładować baterie na następny dzień. Nasi wychowawcy
zorganizują Wam m.in. ognisko/grill z pieczeniem kiełbasek, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia
integracyjne, konkursy z nagrodami, dyskotekę/karaoke/wieczór filmowy.
Chętni mogą skorzystać z atrakcji fakultatywnych (kulig, aquapark) - atrakcje dodatkowo płatne.
W dzień wolny od szusowania w białym puchu, zabierzemy Was na wycieczkę na Gubałówkę, na jedno
z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Zakopanem, wjazd i zjazd kolejką linowo-terenową.
Oczywiście będzie też czas na zakup pamiątek na słynnych Krupówkach.
Nie zabraknie też odrobiny teorii m.in wykładów na temat pielęgnacji i konserwacji sprzętu, poznanie
Dekalogu Narciarza i praktycznych zasad bezpieczeństwa na stoku oraz zasad pierwszej pomocy.

CO JEMY
3 posiłki dziennie - śniadanie i obiadokolacja serwowane w stołówce ośrodka oraz lunch pakiet na
stok. W dniu wolnym od zajęć na stoku zapewniamy śniadanie, obiad i koalcję.
Ośrodek zapewnia realizację wyżywienia wegetariańskiego i bezglutenowego za dodatkową
opłatą 25 zł/os/dzień po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź mailowym co najmniej na 14
dni przed rozpoczęciem obozu.

TRANSPORT
Impreza SIK/NS 2

Dzień 1

wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka około
godz 8:30, obiad, zakwaterowanie, ciepła kolacja
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Dzień 27

wypoczynek zgodnie z opisem programu
śniadanie, wykwaterowanie, obiad, suchy prowiant,

Dzień 8 wyjazd z ośrodka około godz 18:30, przejazd przez
Polskę wg rozkładu jazdy
Impreza SIK/NS 3
Dzień 1
Dzień 27

wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka około
godz 10:00, obiad, zakwaterowanie, ciepła kolacja
wypoczynek zgodnie z opisem programu
śniadanie, wykwaterowanie, obiad, suchy prowiant,

Dzień 8 wyjazd z ośrodka około godz 18:00, przejazd przez
Polskę wg rozkładu jazdy
Impreza SIK/NS 5 i 6
Dzień 1
Dzień 27

wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka około
godz 17:30, zakwaterowanie, kolacja
wypoczynek zgodnie z opisem programu
śniadanie, suchy prowiant, wykwaterowanie, wyjazd z

Dzień 8

ośrodka około godz 10:00, przejazd przez Polskę wg
rozkładu jazdy

INFORMACJE TRANSPORTOWE
W tabelach rozkładu jazdy podajemy godziny odjazdów autokarów/pociągów. Na miejsce zbiórki
prosimy o przybycie 20 minut wcześniej. Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywać
punktualnie.
[-1] wyjazd/powrót dzień przed datą rozpoczęcia/zakończenia turnusu;
[+1] wyjazd/powrót dzień po dacie rozpoczęcia/zakończenia turnusu.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się zapewnić jak największą ilość miast
wyjazdowych, w związku z czym podróż nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, możliwe są
przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana środka transportu na zastępczy (pociąg,
mikrobus, samochód osobowy). W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany
rozkładu po uprzednim powiadomieniu Klientów. Z miejscowości objętych rozkładem jazdy staramy
się realizować przejazd uczestników we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo
odwołania połączenia antenowego jeśli w danym turnusie nie uzbiera się minimalna liczba
6 osób na przejazd daną trasą. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o najbliższym
przystanku z którego będzie realizowany wyjazd.
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CENY I TERMINY

Impreza

TERMIN

SIK/NS5

DODATKOWE

ILOŚĆ MIEJSC

CENA

11.02 - 18.02.2023

Więcej niż 10

2249.00zł

DOSTĘPNE

SIK/NS3

28.01 - 04.02.2023

Mniej niż 10

2249.00zł

DOSTĘPNE

SIK/NS2

21.01 - 28.01.2023

1

2249.00zł

DOSTĘPNE

SIK/NS6

18.02 - 25.02.2023

Więcej niż 10

2249.00zł

DOSTĘPNE

INFORMACJE

FAKULTETY
Fakultety

Cena

AQUAPARK ZAKOPANE
AQUAPARK ZAKOPANE - 2,5 godziny ekscytującej zabawy w zakopiańskim

80.00

aquaparku.Do dyspozycji takie atrakcje jak: dzika rzeka, 5 zjeżdżalni w tym jedna o

PLN

długości ponad 160 m, basen rekreacyjny wyposażony w bicze, kaskady wodne,
gejzery i leżaki podwodne.
75.00

KULIG

PLN

Kulig pośród górskich zaśnieżonych łąk w towarzystwie urokliwych janczarów.
WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU NARCIARSKIEGO

250.00

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU NARCIARSKIEGO - Jeśli nie masz własnego sprzętu
narciarskiego, teraz to żaden problem. Możesz wypożyczyć na miejscu i szusować do

PLN

woli na stoku. Nasi Instruktorzy, pomogą Wam dobrać sprzęt.
WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU SNOWBOARDOWEGO
WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU SNOWBOARDOWEGO - Jeśli nie masz własnego sprzętu, teraz
to żaden problem. Możesz wypożyczyć na miejscu i szusować do woli na stoku. Nasi

250.00
PLN

Instruktorzy, pomogą Wam dobrać sprzęt.
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UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenia

Cena

UNIQA UBEZPIECZENIE SKI (OC+SS)

60.00

Zawiera ubezpieczenie OC rzeczowe i osobowe do kwoty 10 000 EUR oraz

PLN

ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS) do 700 EUR (zniszczenie, kradzież).
UNIQA UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI I PRZERWANIA IMPREZY
Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie podróżne, gwarantujące zwrot kosztów
rezygnacji w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie
turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika. TU zwraca koszty
poniesione w związku z rezygnacją m.in z następujących powodów np. nieszczęśliwy
wypadek lub nagłe zachorowanie Uczestnika lub osoby bliskiej (w tym Covid-19)
potwierdzone dokumentacją medyczną. Wysokość odszkodowania w przypadku
rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w

67.00
PLN

biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy. Ubezpieczonemu przysługuje
świadczenie w wysokości do 100% poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów.
Rezygnacja musi być nam przekazana w formie pisemnej. Koszt ubezpieczenia nie
podlega zwrotowi nawet w przypadku anulacji imprezy przez organizatora. Szkodę do
firmy ubezpieczeniowej należy zgłosić w ciągu 7 dni od zdarzenia. Szczegółowe
informacje dostępne w OWU Kontynenty str.28

GWARANCJE
Gwarancje

Cena

GWARANCJA STAŁEJ CENY
Gwarancja Stałej Ceny-nie musisz już się martwić galopująca inflacją, zmianami kursu
walut (Euro/GBP), wzrostem cen paliw. Dzięki tej Gwarancji masz pewność, że cena

70.00
PLN

obozu nie ulegnie zmianie i kupisz ją w kwocie, w której zarezerwowałeś obóz.
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Gwarancje

Cena

GWARANCJA REZYGNACJI BUT NO LIMITS
Już nie musisz się martwić kosztami gdy będziesz musiał zrezygnować z wyjazdu. Z
naszą gwarancją żadna rezygnacja jest niestraszna. I co najważniejsze już nie musisz
podawać nam POWODU swojej rezygnacji. ;) W zależności od terminu rezygnacji

130.00

GWARANTUJEMY zwrot: - rezygnacja do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy ->

PLN

BEZKOSZTOWO - rezygnacja do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy -> tracisz 10% rezygnacja tracisz 20 % Rezygnacja oczywiście musi być nam przekazana w formie
pisemnej. Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi nawet w przypadku anulacji
imprezy przez organizatora.

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych, skipassów, imprez fakultatywnych, składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny (płatna obowiązkowo +2 PLN/os.), składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (płatna
obowiązkowo +2 PLN/os.).
CENA ZA SKIPASS:
Karnet na 5-dni:
dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia - 610 PLN
dla osób, które ukończyły 16 rok życia - 660 PLN
Kaucja zwrotna za kartę 10 PLN
Ceny za skipass są niezależne od biura BUT i pochodzą z informacji uzyskanych z ośrodków
narciarskich na sezon zimowy 2022/2023.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie, wyżywienie, realizację zajęć, transfery do wyciągów, opiekę kadry pedagogicznej:
kierownika obozu, wychowawców-instruktorów, ubezpieczenie UNIQA NNW do 10.000 zł.

INFORMACJE DODATKOWE
WAŻNE! Wszystkich uczestników obozów zimowych BUT obowiązuje na stoku jazda w
kasku ochronnym. Snowboardzistom zalecamy zabranie i używanie ochraniaczy na
nadgarstki.
Obowiązuje ograniczenie bagażu (patrz ABC w Dokumentach). Na imprezach autokarowych
obowiązuje limit bagażu - 1 szt. Bagaż główny nie może przekraczać 20 kg i sumie wymiarów 180 cm,
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a bagaż podręczny 5 kg, dodatkowo 1 komplet sprzętu (narty lub snowboard w pokrowcu), buty
należy spakować do walizki/bagażu głównego.
Obowiązkowa kaucja zwrotna - 50 PLN. Kaucja stanowi zabezpieczenie na poczet ewentualnych szkód
wyrządzonych w obiekcie lub środku transportu i zwracana jest w całości (pod warunkiem braku
szkód) ostatniego dnia pobytu. Kaucja zbierana jest przez kierownika obozu po przyjeździe do ośrodka.
Prosimy zabrać: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, krem na mróz z filtrem UV, kask ochronny (w
przypadku posiadania własnego sprzętu narciarskiego), czapkę mieszczącą się pod kaskiem oraz strój
kąpielowy, klapki i czepek na basen (dotyczy atrakcji fakultatywnej).
Proponowane min. kieszonkowe ok. 100-150 PLN + kaucja (zwrotna) + skipass + imprezy
fakultatywne.
Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, czy inny sprzęt elektroniczny uczestnik zabiera na
kolonię na wyłączną, własną odpowiedzialność. Dzieci nie zabierają telefonów na zajęcia programowe.
Planowana liczba uczestników na zimowisku ok. 45 osób.
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