
 

 

 

 

 

           

 

 

Zapraszamy Cię na świetną zabawę w zimowej stolicy Czech 
znanej z zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. 

Przygotowaliśmy dla Ciebie wielką dawkę zabaw i aktywności 

tak byś nawet nie pomyślał o nudzie 😊. Nieważne czy jesteś 

plastycznie utalentowany czy lubisz aktywność z nami spędzisz 
wspaniale czas i odpoczniesz od szkolnych obowiązków, 

Serdecznie Zapraszamy!!!  

Cena od: 1335 zł  od osoby /  wiek 7-15 lat 

Termin : 03-09.02.2019r. 

Harrachov -  położony jest w pobliżu przejścia granicznego z Polską, 
w malowniczych Karkonoszach. Jego atrakcjami jest kompleks skoczni 

narciarskich Čertak oraz mamucia K-185. Ośrodek narciarski Czarcia 

Góra, oferuje idealne warunki do jazdy na nartach dla miłośników 
białego szaleństwa. Prowadzą z niej ogółem cztery nartostrady o 

różnych stopniach trudności  i długości, najdłuższa z nich liczy 2200 
metrów długości.   

ZAKWATEROWANIE:  

HOTEL FIT FUN*** Rýžoviště 1,5 km od cntrum 

HARRACHOVA - dysponuje  pokojami 3,4 osobowymi  z pełnym 

węzłem sanitarnym. Do dyspozycji uczestników: basen, 

pomieszczenie do przechowywania sprzętu narciarskiego. 

www.hotelfitfun.cz. Zlokalizowany jest ok. 1,5 km od samego 

centrum miasta w dzielnicy Harrachova zwanej Rýžoviště.  

Bezpośrednio przy hotelu znajduje się wyciąg narciarski "Amálka" o 

długości 500 m., a w odległości 300 m  obiektu kolejka linowa na 

Górę Czarcią. Wybór ośrodków narciarskich uzależniony jest od 
warunków narciarskich oraz  poziomu zaawansowania uczestników.  

 

 CZECHY 

http://www.hotelfitfun.cz/


 

 

PROGRAM ZAJĘĆ: 

 Śniadanie, wyjście na stok, około 4/5 godzin nauki oraz 

doskonalenia technik jazdy na nartach. Długość czasu 

spędzonego na stokach zależna od warunków 

atmosferycznych, narciarskich oraz kondycji                            

i samopoczucia obozowiczów. Każdy uczestnik na stoku, 

poruszać się będzie  w odblaskowej, widocznej dla innych 

kamizelce. 

 Obiadokolacja, realizacja programu popołudniowego.  

 Dla chętnych korzystanie z basenu hotelowego 

(obowiązkowe stroje kąpielowe i klapki). 

 Piesza wycieczka do skoczni mamuciej w Harrachovie, na 

której organizowany jest Puchar Świata w skokach 

narciarskich 
 

 DODATKOWO ATRAKCYJNY PROGRAM 

REKREACYJNY M.IN 
 
 

- CODZIENNE 

WORKSHOPY – 

„wycofujemy nudę” - 

Podczas naszego obozu 

codzienne warsztaty 

przeniosą Cię w świat 

błogiego relaksu oraz ciekawych zajęć. Nawiążesz nowe znajomości oraz 

miło spędzisz czas: 
 

- „WIELKA BITWA ŚNIEŻNA” pod okiem naszych 

wychowawców, wedle naszego oryginalnego scenariusza  odbędzie się 
zabawa na świeżym powietrzu kształtująca celność i spryt. 
 

-  „Winter drink” – napój owocowo-ziołowy, który wspólnie 

przygotujemy, aby wspomagał naszą odporność podczas jazdy na 
nartach oraz zimowych spacerków. 

 

- „Zjazdowe szaleństwo” – zjazdy na jabłuszkach  

 

- Arts&Crafts - warsztaty 
plastyczno-artystyczne: 

-„Nożyczkowa 

twórczość”- 
wycinanki z papieru, 
bibuły i serwetek 
Konkurs na najlepsze 
dzieło sztuki obozu 

- ZAJĘCIA PLASTYCZNE – 

zajęcia rozbudzające w dzieciach  
zdolności plastyczne – wykorzystanie różnorodnych technik i materiałów 

 plastycznych, w zależności od chęci i upodobań dzieci: malarstwo i 
rysunek – akwarele, plakat, kredki pastelowe, świecowe, prace z papieru 
– wyklejanki, wydzieranki, formy przestrzenne – plastelina,  prace 
plastyczne z wykorzystaniem darów natury, prace typu kolaż –   łączenie 
kilku technik. 
 
 



 

 

„CHALLENGE” – wyzwanie: 

– „winter art” - konkurs na 

najpiękniejszą rzeźbę w śniegu. Nasi 
uczestnicy będą tworzyć przy użyciu 

śniegu i dodatków, kreatywne myślenie 
oraz praca grupowa to recepta na 
sukces 
- „karaoke show” – spróbujemy 

swoich sił do najlepszych kawałków 

ostatnich lat oraz wspólnego śpiewana 
 

- „mam talent” – każdy z was będzie mógł zaprezentować swoje 

wyjątkowe umiejętności a nasze jury wspólnie z uczestnikami 
zimowiska wybierze najlepszych 

 

- „dart challenge” – wielki turniej rzutek  
 

 

PAKIET NARCIARSKI – „SKI”  

Dla wszystkich chętnych i głodnych aktywności na  
stokach istnieje możliwość dokupienia pakietu  
narciarskiego - jazda  na  nartach z  

karnety na wyciągi min. 4  x  w  turnusie  po   
4/5 godziny dziennie– ok 1850 KCZ 
 

 

 
CENA ZAWIERA: 

 6 noclegów, pokoje 3,4 osobowe łazienkami 

 Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacje w formie obfitego bufetu 

po południu lekki lunch (ciepła zupa+pieczywo+baton lub owoc) 

 transport komfortowym autokarem  

 całodobowa opieka pedagogiczna 

 zajęcia pod opieką instruktorów narciarskich na stokach 

 bogaty program rekreacyjno-turystyczny  

 Dyplom dla każdego uczestnika  za uczestnictwo w obozu 

 wejście na basen hotelowy 

 
 

 

Cena nie zawiera: 

- Sprzęt  narciarski we własnym zakresie lub do  

wypożyczenia na miejscu: 

 dzieci do wzrostu 130 cm -1100 KCZ 
dzieci powyżej 130 cm-1490 KC (ceny wypożyczalnie z 2018) 
- Karnetów narciarskich 1850 KCZ 
- Ubezpieczenia KL Europa  10 000 tyś + sporty amatorskie – ok  28 zł 
 
 
Uwaga: Obóz narciarski odbędzie się wyłącznie w przypadku minimalnej liczby uczestników.  


