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ZAPRASZAM NA BIAŁĄ
SZKOŁĘ DO KAMIANNEJ
Zapraszam dzieci i nauczycieli do wzięcia udziału
w białej szkole. Uczniowie nauczą się jeździć na
nartach, Ci którzy już potrafią będą doskonalić
umiejętności pod okiem instruktorów. Naszą bazą jest
Dom Gościnny „Filip” w Kamiannej, miejscowości
położonej w samym sercu Beskidu Niskiego.

+ INSTRUKTOR NA STOKU
+ ZWIEDZANIE KRAKOWA
+ OGNISKO Z KIEŁBASKAMI

Cena białej szkoły

950 zł/ dziecko
cena zawiera codzienne zajęcia z instruktorem.
Dodatkowo ognisko z kiełbaskami!
Honorujemy bon turystyczny

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU
NARCIARSKIEGO GRATIS!
Odpowiednio dobrane narty z ustawionymi wiązaniami,
buty narciarskie oraz kask. Dysponujemy sprzętem
markowym m.in.: Head, Fisher, Rossignol.

Bliskość idealnego do nauki stoku pozwala na
organizowanie zajęć dopasowanych do umiejętności
uczestników. Zajęcia na stoku stacja narciarska
Kamianna: www.kamianna-wyciagi.pl Dodatkowym
atutem jest brak kolejek do wyciągu.
Dobrze wyposażona baza dydaktyczna oraz zaplecze
sportowe (własna wypożyczalnia nart) pozwalają nam
organizować szkolenia z zakresu nauki jazdy na
nartach. Współpracujący z nami instruktorzy, to
wykwalifikowana kadra posiadająca kursy
potwierdzone egzaminami, część z nich jest na co
dzień ratownikami GOPR.

Cena nie zawiera:
Karnetów narciarskich - fundusze na karnety proszę
uzależnić od umiejętności narciarskich dziecka.

Cena zawiera:
1. transport autokarem Polkowice – Kamianna -Polkowice
2. zakwaterowanie i wyżywienie Dom gościnny Filip; pokoje
typu studio z łazienkami

3. wyżywienie 3 posiłki - śniadania i kolacje w formie
szwedzkiego stołu, obiady serwowane na półmiskach,
zupa w wazach
4. realizacja przedstawionego programu, szkolenie
narciarskie prowadzone przez wykwalifikowanych
instruktorów (4 godz. dziennie)
5. opieka wychowawcy klasy
6. opieka medyczna 24h
7. ubezpieczenie grupowe NNW

15:00 - odpoczynek
16:00 – wyjście na stok
18:30 - kolacja
20:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek!
Dzień III i IV:
8:45 - śniadanie
10:00 - wyjście na stok
10:30 - rozpoczęcie zajęć z instruktorami
14:30 - obiad
15.00 - odpoczynek
16:15 - ( I grupa) zwiedzanie z przewodnikiem Pasieki Barć historia Kamiannej, pszczelarstwa i bartnictwa, zakup
pamiątek
16:15 – (II grupa) wyjście na stok
18:30 - kolacja
20:00 – dyskoteka!
Dzień V:
8:45 - śniadanie
10:00 - wyjście na stok
10:30- rozpoczęcie zajęć z instruktorami
14:30 - obiad
15:00 - 16:00 – odpoczynek i pakowanie bagaży
16:15 - ( II grupa) zwiedzanie z przewodnikiem Pasieki Barć
- historia Kamiannej, pszczelarstwa i bartnictwa, zakup
pamiątek
16:15 – (I grupa) wyjście na stok
18:30 - kolacja
20:00 – apel podsumowujący biała szkole, Film na DVD.
Dzień VI:
8:00 - śniadanie
9:00 - wyjazd do Polkowic
18:00 - przyjazd pod szkołę
---------------------------------------------------------------------------------* Plan B – w przypadku braku super narciarskiej pogody,
pojedziemy na wycieczkę do uzdrowiska Krynica-Zdrój.

WĘDROWNICZEK JUNIOR, Marta Kondracka
kom. 600 633 999, email: biuro@wedrowniczek.pl
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ZAPISY U WYCHOWAWCÓW KLAS

PROGRAM ZAJĘĆ
Dzień I: 10.01 godzina 9:00 wyjazd spod szkoły
w drodze zwiedzanie Krakowa: Bazylika Mariacka, rynek,
Sukiennice
18:00 – przyjazd do Kamiannej , zakwaterowanie
18:00 - obiadokolacja
20:00 - dobór sprzętu narciarskiego, wykład na temat
bezpieczeństwa na stoku, zapoznanie z dekalogiem FIS
Dzień II:
8:45 - śniadanie
10:00 - wyjście na stok
10:30 – rozpoczęcie zajęć na stoku; sprawdzenie
umiejętności i podział na grupy, przypomnienie dekalogu
narciarza, zajęcia z instruktorami (w trakcie przerwa
15 minut w Bacówce na kanapkę i herbatę lub gorącą
czekoladę)
14:30 - obiad

