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numer konta: 82 1090 2590 0000 0001 4193 7457

Jesteśmy wpisani w Rejestrze 
Organizatorów Turystyki  
i Pośredników Turystycznych 
Marszałka Województwa
Pomorskiego pod numerem 359

TELEFONICZNIE
58 344 22 12

801 011 641

ONLINE
www.poszukiwaczeprzygod.pl

Trzymasz w dłoniach przepis na idealne ferie zimowe. Na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowy opis siedemnastu tematycznych, angażujących programów.  
Dodaj do tego zakwaterowanie w komfortowych pensjonatach w Małym Cichym i Poroninie oraz świetne warunki zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych 
snowboardzistów i narciarzy. Na półmetku roku szkolnego należy się porządny odpoczynek i spora dawka zimowej zabawy. My jesteśmy gotowi - czekamy tylko na Ciebie! 
 

JAK ZAREZERWOWAĆ ZIMOWISKO?

ZIMOWISKO BEZ NART? 
NO PEWNIE!
 
Nie lubisz nart i snowboardu? A może jeździsz dobrze, ale tym 
razem masz ochotę na totalny luz? Nie ma sprawy, to w końcu 
Twoje ferie. W zastępstwie zajęć na stoku przygotujemy  
dla Ciebie całe mnóstwo dodatkowych atrakcji:

• turnieje gier planszowych, np. Smallworld, Dobble czy Imago,
• możliwość dołączenia do zajęć innych grup tematycznych,
• wspólne rozgrywki na konsolach i sprzęcie VR,
• sieciowe turnieje popularnych gier komputerowych,
• fabularne gry terenowe oraz imprezy na orientację  

– znane jako INO,
• spacery pięknymi szlakami Podhala,
• wielkie bitwy śnieżne i konkursy budowy śnieżnych figur,
• seanse filmowe.

Wybór zajęć uzależnimy od preferencji grupy oraz ilości wolnego 
czasu. Rezygnacja z zajęć narciarskich i snowboardowych  
na rzecz programu fakultatywnego nie zmienia ceny zimowiska.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM
Przestrzegamy wytycznych MEN, GIS i MZ oraz 
wprowadzamy własne, dodatkowe procedury 
bezpieczeństwa. Nasze ośrodki otrzymały certyfikat 
Bezpieczny Obiekt, wydawany przez POT.

DOSKONALE PRZYGOTOWANA KADRA
Niepowtarzalną atmosferę zimowisk poczujesz 
dzięki naszym wychowawcom. To sprawdzeni  
oraz przeszkoleni pasjonaci i zapaleńcy.  
Na zimowiska przyjeżdżają najlepsi z najlepszych!

NIEWIELKIE GRUPY
Kameralne grupy sprzyjają integracji, lepszej 
adaptacji wśród rówieśników i dobremu kontaktowi 
z wychowawcą. A na stoku instruktor może 
poświęcić więcej czasu na indywidualne korekty.
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03 DOKĄD JEDZIEMY

04 STOKI / INFORMACJE DOJAZDOWE

 MAŁE CICHE (6 - 14 LAT)

05 ZIMOWISKO NARCIARSKIE 8 - 12 lat

06 MOJE PIERWSZE ZIMOWISKO 6 - 10 lat

07 ZIMOWISKO DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI  6 - 99 lat

08 ZIMA NA 100%  8 - 12 lat

09 ZIMOWISKO MŁODYCH ARTYSTÓW 8 - 12 lat

10 MALI MISTRZOWIE KUCHNI 10 - 14 lat

 PORONIN (9 - 15 LAT)

11 ZIMOWISKO NARCIARSKIE 10 - 13 lat

12 ZIMOWISKO SNOWBOARDOWE 10 - 13 lat

13 WINTER CAMP 4 GIRLS  9 - 13 lat

14 ZIMOWISKO NERFOWE 9 - 13 lat

15 GAMES ARENA 11 - 15 lat

16 ZIMOWISKO POSZUKIWACZY PRZYGÓD 11 - 15 lat

 PORONIN (13 - 19 LAT)

11 ZIMOWISKO NARCIARSKIE 14 - 19 lat

12 ZIMOWISKO SNOWBOARDOWE 14 - 19 lat

17 ZIMOWY CHILLOUT 13 - 18 lat

18 ZIMOWISKO AZJATYCKIE 13 - 18 lat  

19 ZIMOWISKO LITERACKIE 13 - 18 lat 

20 ZIMOWISKO RPG 13 - 19 lat

21 ZIMOWISKO LARPOWO-AKTORSKIE 13 - 18 lat

22 OBÓZ NARCIARSKI / SNOWBOARDOWY 

 - NA SŁOWACJI 11 - 19 lat

23 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

OSOBIŚCIE
Gdańsk, ul. Planetarna 6

U NASZYCH AGENTÓW
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FERIE 2021 
Z POSZUKIWACZAMI PRZYGÓD



MAŁE CICHE 
 

Ukryte w gęstym iglastym lesie, kameralne Małe Ciche zimą 
zamienia się w prawdziwy raj dla narciarzy i snowboardzistów! 
Nieopodal Potoku Filipczańskiego, w ośrodku wypoczynkowym 
Pasternik, będą bawić się i poznawać świat młodzi poszukiwacze 
przygód. 

Do ich dyspozycji oddamy pokoje z łazienkami, jadalnię,  
sale programowe oraz salę dyskotekową. Na ogrodzonym  
terenie pensjonatu znajdują się także chata regionalna  
oraz szałas grillowy.

Maksymalna liczba osób w pokojach zostanie dostosowana  
do aktualnych wytycznych sanitarnych. 
 
To spokojne i zaczarowane miejsce zapewnia doskonałe  
warunki do zimowego odpoczynku.

PORONIN 
 

Dogodnie usytuowany, podhalański Poronin urzeka piękną panoramą  
Tatr, dzikością górskiej przyrody, a w zimie także bliskością świetnie  
wyposażonych, popularnych stoków narciarskich!  
Właśnie tutaj, w nowoczesnym ośrodku wypoczynkowym Limba,  
ferie spędzą dwie starsze grupy poszukiwaczy przygód.
 
Pensjonat ma do zaoferowania komfortowe pokoje z łazienkami, w których maksymalna  
liczba osób zostanie dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych. Oprócz tego  
ośrodek jest wyposażony w liczne sale programowe, chatę regionalną i szałas grillowy,   
salę taneczną oraz mnóstwo wolnej przestrzeni na świeżym powietrzu.
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DOKĄD JEDZIEMY 
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STACJE NARCIARSKIE W MAŁYM CICHYM
 

Nagradzana i popularna stacja Małe Ciche oferuje dwa 
wyciągi krzesełkowe, dwa orczykowe, dwa taśmowe i siedem 
ratrakowanych, dośnieżanych i oświetlonych tras zjazdowych  
o łącznej długości blisko 4 km. Stok Panorama to doskonała  
do nauki jazdy trasa o długości 400 m z wyciągiem orczykowym.

INFORMACJE DOJAZDOWE
Dla wygody naszych Klientów organizujemy dojazdy na zimowiska z większych 
miast w Polsce. Trasy i środki transportu dobieramy tak, by zapewnić uczestnikom 
najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu. Poniżej przedstawiamy tabelę  
zawierającą wysokość dopłat transportowych z poszczególnych miast (w dwie strony):

przystanek środek transportu dopłata

Bydgoszcz autokar 210 zł

Częstochowa autokar 180 zł

Gdynia/Gdańsk PKP 220 zł

Katowice autokar 160 zł

Kielce autokar 210 zł

Kraków autokar 140 zł

Łódź PKP 200 zł

Poznań PKP 210 zł

Radom autokar 210 zł

Szczecin PKP 220 zł

Toruń PKP 210 zł

Warszawa autokar 220 zł

Wrocław autokar 200 zł
 

STACJA NARCIARSKA MURZASICHLE
 

Stacja z kilkoma wyciągami orczykowymi, wyciągiem taśmowym  
dla początkujących narciarzy oraz dośnieżanymi i ratrakowanymi 
trasami. Stacja jest świetnym miejscem dla początkujących i nieco 
bardziej zaawansowanych narciarzy.

STACJE  
NARCIARSKIE

STACJA NARCIARSKA SUCHE
 

Stacja dysponuje dwoma wyciągami – krzesełkowym oraz 
orczykowym – oraz pięcioma dośnieżanymi, ratrakowanymi  
i oświetlonymi trasami narciarskimi o trzech poziomach  
trudności. Zapewnia świetne warunki do nauki jazdy na nartach  
i snowboardzie!



MAŁE CICHE

5

 
ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego  

 

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Pasternik  

w Małym Cichym. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 

 

 

PRZYGODA NA NARTACH
8 - 12 LAT

Szkolenie podstawowe

• zapoznanie ze sprzętem narciarskim
• kodeks narciarski, dekalog FIS
• kontrolowane poruszanie się na nartach
• upadanie, wstawanie oraz metody podchodzenia 

Tajniki narciarstwa

• krok łyżwowy
• jazda pługiem (płużny, ślizgowy, hamujący)
• zjazd w linii spadku i w skos stoku
• skręt równoległy – ześlizgi, skręty
• zwroty, śmig, bezpieczne upadanie 

Doskonalenie techniki jazdy

• eliminacja błędów sylwetki
• cyfrowe rejestrowanie zajęć na stoku, 

analiza nagrań i korekta błędów
• jazda synchroniczna
• alpine – szybki zjazd na krawędziach
• nauka zjazdu carvingowego 

Freestyle

• ślizgi, skoki, triki
• podstawy freestyle’u narciarskiego 

Zawody narciarskie

• konkurs zjazdowy – na czas
• freestyle – konkurs trików 

Ponadto

• zajęcia teoretyczne z zakresu narciarstwa
• sesja zdjęciowa podczas zajęć z instruktorami
• zasady bezpieczeństwa i poruszania się na stoku 

A wieczorem…

• wideoprezentacje mistrzów
• narciarski seans filmowy 

Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne
• quizy i konkursy
• wieczorne karaoke
• uroczyste zakończenie i podsumowanie zimowiska 

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• Just Dance – dynamiczna gra taneczna
• GamesRoom – olbrzymi zbiór gier planszowych
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole:

• Nintendo Switch
• Sony PlayStation

• Snowcraft na żywo – wielka bitwa śnieżna
• wieczorne seanse filmowe
 
* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Podczas Zimowiska Narciarskiego zajęcia prowadzone będą w niewielkich grupach, dostosowanych  
do umiejętności uczestników. Młodzi narciarze pod opieką wykwalifikowanych instruktorów spróbują swoich sił  
na bardzo cenionych i lubianych trasach Małego Cichego lub Murzasichla. Wieczorami czekać na nich będzie 
szereg atrakcji, które przepędzą zimową nudę w najdalszy kąt! Przyjedź do nas, jeżeli i Ty jesteś miłośnikiem 
adrenaliny ubranej w ośnieżone gogle.

ZIMOWISKO NARCIARSKIE

NAUKA PODSTAW I ROZWIJANIE 
UMIEJĘTNOŚCI NARCIARSKICH

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora
• zajęcia w niewielkich grupach, dostosowanych  

do poziomu zaawansowania uczestników

SZALONE WIECZORY TEMATYCZNE
Obozowe turnieje i tematyczne zabawy na długie  
zimowie wieczory

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01   1 499 zł

II. 24.01 – 30.01   1 499 zł

III. 31.01 – 06.02   1 449 zł

IV. 07.02 – 13.02   1 449 zł

V. 14.02 – 20.02   1 449 zł

VI. 21.02 – 27.02   1 449 zł
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ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego  

 

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Pasternik  

w Małym Cichym. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 

 

 

MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY
6 - 10 LAT

Zajęcia na stoku dostosowane będą specjalnie do wieku  
i możliwości najmłodszych uczestników. Jeżeli nauka 
na stoku znudzi i zmęczy młodych narciarzy, zajmą ich 
pozostałe dostępne atrakcje.  

Witajcie, młodzi poszukiwacze przygód!

• poznajmy się – gry i zabawy integracyjne
• super zimowisko! – zapoznanie z zasadami  

i zwyczajami panującymi na obozie
• zgrana paczka – tworzenie kodeksu obozowicza
• uroczyste pasowanie na poszukiwacza przygód 

W zimowym lesie

• które zwierzęta nie śpią zimą?
• Skarby Duchów Gór – terenowa gra przygodowa
• Wioska Eskimosów – budowa mini igloo 

Ciągle w ruchu

• konkurs zjeżdżania na „jabłuszkach”
• konkurs rzeźby śnieżnej
• orzełki na śniegu
• Pośród Najlepszych – zimowa olimpiada na wesoło 

W ciepłym zaciszu ośrodka

• z wizytą u Świętego Mikołaja – zajęcia plastyczne
• z herbatą przy kominku – urządzamy zimowe przyjęcie
• zimowe pejzaże – zajęcia plastyczne 

W Lodowym Zamku Królowej Zimy

• bal maskowy u Królowej
• tworzenie księgi czarów
• bohaterowie zimowych bajek – czy ich znasz? 

Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne
• quizy i konkursy
• wieczorne karaoke
• szalone wieczory tematyczne i turnieje
• uroczyste zakończenie i podsumowanie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• Just Dance – dynamiczna gra taneczna
• GamesRoom – olbrzymi zbiór gier planszowych
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole:

• Nintendo Switch
• Sony PlayStation

• Snowcraft na żywo – wielka bitwa śnieżna
• wieczorne seanse filmowe
 
* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Oto zimowisko stworzone specjalnie dla najmłodszych poszukiwaczy przygód, którzy rozpoczynają przygodę  
z samodzielnymi wyjazdami. Wraz z rówieśnikami odkryjecie mnóstwo fantastycznych atrakcji i odpoczniecie  
po szkolnych trudach! Nasi wychowawcy zwrócą szczególną uwagę, by dzieci czuły się z nami bezpiecznie  
i zapomniały o całym świecie. Przekonacie się, że nie ma lepszego sposobu na spędzenie ferii!

MOJE PIERWSZE ZIMOWISKO

ROZPOZNAWANIE TROPÓW ZWIERZĄT
Nic w lesie już Cię nie zaskoczy

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Wspólnie wyczarujemy najpiękniejsze,  
magiczne medaliony

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy na nartach

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł
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ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego 

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Pasternik  

w Małym Cichym. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Dzieci: Karnety na wyciągi, program, opiekę 

kadry pedagogicznej, pamiątkowe zdjęcia 

z obozu online, nagrody dla zwycięzców 

rywalizacji obozowej, zakwaterowanie  

6 noclegów, wyżywienie 3 posiłki dziennie  

+ podwieczorek, suchy prowiant  

na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW.  

 

Dorośli: zakwaterowanie 6 noclegów,  

wyżywienie (2 lub 3 posiłki dziennie),  

opiekę nad dziećmi, ubezpieczenie NNW.  

 

 

RODZINNE FERIE
6 - 99 LAT

 
Dla dzieci

Podczas zajęć na zimowisku najważniejsza będzie 
fantastyczna zabawa z rówieśnikami! Jedno jest pewne  
– podczas nieobecności rodziców, dzieci będą się doskonale 
bawić się pod fachową opieką wykwalifikowanej kadry. 
 
Sprawdzeni wychowawcy
Nasza zimowiskowa kadra to starannie dobrani pasjonaci, którzy 
dobrze wiedzą, jak zapewnić świetną zabawę najmłodszym. 

Drodzy rodzice! Wasze dzieci w wirze zabawy nawet nie 
zauważą Waszej nieobecności, a wieczorem z radością 
opowiedzą Wam, jak minął im dzień! 

A dla rodziców, dziadków i opiekunów…

Zimowy wyjazd w Tatry ma być przede wszystkim wspaniałą 
zabawą i odpoczynkiem. Kiedy Wasze Pociechy będą bawić 
się z przyjaciółmi pod opieką kadry Poszukiwaczy Przygód, 
Wy będziecie mieli czas tylko dla siebie!

Dzięki nowoczesnej stacji narciarskiej, Małe Ciche 
jest idealnym miejscem wypoczynku miłośników nart 
i snowboardu. Położone nieopodal wyciągi w Suchym, 
Murzasichlu, Białce i Bukowinie Tatrzańskiej gwarantują,  
że każdy fan białego szaleństwa znajdzie coś dla siebie.  
Na pozostałych czekają baseny termalne, piękne tatrzańskie 
doliny i zimowa stolica Polski – Zakopane.

W wolnych chwilach – jeżeli tylko najmłodsi nie będą 
akurat korzystali ze świetlicy – zapraszamy do skorzystania 
z obozowego ConsoleRoomu i GamesRoomu, czyli 
wyjątkowych zbiorów gier planszowych i konsolowych! 

Zakwaterowanie

Uczestnicy będą zakwaterowani w wygodnych pokojach  
z łazienkami w głównym budynku ośrodka albo w pokojach 
w willi i domku regionalnym (około 10 metrów od głównego 
budynku). W budynkach ośrodka znajduje się jadalnia, 
świetlice oraz sala dyskotekowa  – do wyłącznej dyspozycji 
uczestników obozów.

Na ogrodzonym terenie pensjonatu, rozciągającym się 
nad brzegiem Potoku Filipczańskiego, znajdują się chata 
regionalna oraz wiata grillowa. 

Podczas Zimowiska dla Rodziców z Dziećmi najważniejsza jest fantastyczna zabawa i poczucie bezpieczeństwa. 
Jeżeli Wasza Pociecha będzie czuła się lepiej, wiedząc że rodzice są w pobliżu, ta oferta jest dla Was idealna. 
Kiedy będziecie spędzać czas na górskich eskapadach, dzieci będą przeżywały wspaniałe przygody ze swoimi 
rówieśnikami!

ZIMOWISKO DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI

ZIMOWA ZABAWA Z RÓWIEŚNIKAMI
Młodzi uczestnicy wezmą udział w zimowisku 
dostosowanym do ich wieku – najmłodsi w zajęciach 
Mojego Pierwszego Zimowiska, a starsi w jednym  
z pozostałych programów, przewidzianym dla ich wieku  
i realizowanym na danym turnusie

RABAT NA KARNETY DLA RODZICÓW
Wszyscy rodzice uczestniczący w naszym zimowisku 
otrzymują rabat 40% na karnety w Stacji Narciarskiej 
Suche!

OPIEKA NAD DZIEĆMI
Dzieci przez całość wyjazdu uczestniczą w wybranym 
zimowisku, pozostając pod opieką wychowawców. Rodzice 
przejmują opiekę nad dziećmi po zakończeniu zajęć  
– około godziny 21:00

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01   1 299 zł

II. 24.01 – 30.01   1 299 zł

III. 31.01 – 06.02   1 249 zł

IV. 07.02 – 13.02   1 249 zł

V. 14.02 – 20.02   1 249 zł

VI. 21.02 – 27.02   1 249 zł



 
ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego  

 

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Pasternik  

w Małym Cichym. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 

 

 

MAŁE CICHE
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ŚNIEG, STOK I PRZYGODA
8 - 12 LAT

100% emocji

• Zimowa Olimpiada Sportowa
• pokaż co potrafisz – obozowy talent show
• celne oko – strzelnica ASG 

100% energii

• światło w ciemnościach – wieczorne podchody  
z wykorzystaniem świateł chemicznych

• Let's Dance i 1-2 Switch – ruchowe i nie tylko  
gry konsolowe

• Snowcraft – wielka bitwa na śnieżki 

100% zabawy

• twoja twarz brzmi znajomo! – karaoke
• konkurs na najwspanialszą rzeźbę śnieżną
• nie do poznania – tworzymy maskę ulubionego bohatera 

100% relaksu

• konkurs na najciekawszą, własnoręcznie wykonaną 
pamiątkę z zimowiska

• slalom gigant – wyścigi zdalnych samochodów
• igloo w miniaturze – budujemy model zimowego 

schronienia 

100% zimy

• konkurs zjeżdżania na byle czym 
• Winter Party – ciastka i herbata z pomarańczą
• pod słońcem Tatr – sesja zdjęciowa w górskiej scenerii 

Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne
• quizy i konkursy
• wieczorne karaoke
• szalone wieczory tematyczne i turnieje
• uroczyste zakończenie i podsumowanie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• Just Dance – dynamiczna gra taneczna
• GamesRoom – olbrzymi zbiór gier planszowych
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole:

• Nintendo Switch
• Sony PlayStation

• Snowcraft na żywo – wielka bitwa śnieżna
• wieczorne seanse filmowe
 
* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Na takie zimowisko czeka każdy! Śnieg, góry, zimowy las… emocje i odpoczynek w jednym! Na zimowisku 
poszalejesz na stoku, zjedziesz na dętce po specjalnym torze, spróbujesz swoich umiejętności w grze na konsoli, 
weźmiesz udział w wieczornej grze terenowej i wypoczniesz w cieple kominka. To będzie Zima na 100%

ZIMA NA 100%

SNOWTUBING
Szalone zjazdy na dętkach po specjalnie 
przygotowanym torze

LEGO ROOM
Konstrukcje i budowle z ogromnej ilości klocków

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy na nartach

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł



 
ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego  

 

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Pasternik  

w Małym Cichym. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 
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ZIMA PEŁNA BARW
8 - 12 LAT

Artystyczny bank pomysłów

• handmade – różne techniki dekoracji
• makaronowe cuda – obrazki, ozdoby i biżuteria 

Rysujemy!

• szkice ołówkiem i węglem 
• kolor w rysunku: kredki i pastele 
• zabawy wyjaśniające zasady kompozycji i perspektywy 

Farby i nie tylko

• kolaże – artystyczny miszmasz
• zbiorowe projekty malowane palcami 
• malowanie na szkle – zimowe wazony 

Zimowe impresje

• moodboard – pokaż swój nastrój
• plastelinowe cuda – czyli rzeźbiarstwo  

w domowych warunkach 
• zimowe witraże z bibuły 

Gdy za oknem zima…

• podziwiamy dzieła sztuki przy herbacie
• aktywny artysta – gry ruchowe na konsole
• pamiątka z zimowiska – tworzymy biżuterię 

Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne
• quizy i konkursy
• wieczorne karaoke
• szalone wieczory tematyczne i turnieje
• uroczyste zakończenie i podsumowanie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• Just Dance – dynamiczna gra taneczna
• GamesRoom – olbrzymi zbiór gier planszowych
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole:

• Nintendo Switch
• Sony PlayStation

• Snowcraft na żywo – wielka bitwa śnieżna
• wieczorne seanse filmowe
 
* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Zima to najbardziej artystyczna pora roku. Biel śniegu i błękit nieba dostarczą niezbędnej iskry inspiracji,  
a codzienne zajęcia na stoku narciarskim pobudzą zmysły i wyobraźnię. Przyjedź do Małego Cichego,  
spędź zimowe wieczory na rozwijaniu swojego talentu i pokaż swoje prace na uroczystym wernisażu!

ZIMOWISKO MŁODYCH ARTYSTÓW

CODZIENNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE

FESTIWAL SZTUKI
Obozowa wystawa twórczości młodych artystów,  
czyli urządzamy wernisaż! 

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy na nartach

PROJEKTOWANIE WYJĄTKOWYCH 
KARTEK OKOLICZNOŚCIOWYCH

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł



 
ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego  

 

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Pasternik  

w Małym Cichym. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 
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ZIMOWISKO KULINARNE
10 - 14 LAT

Nasza własna kuchnia

• zakupy z głową – mądre zaopatrzenie kuchni
• jak dobrać odpowiednie produkty do dań?
• jakich przyrządów potrzebujesz w kuchni 

Kulinarne ABC

• kuchnia od kuchni – wizyta u profesjonalistów
• co z czym – łączenie smaków i zapachów
• jeść oczami – podstawy kompozycji na talerzu
• savoir-vivre – czyli jak zachować się podczas jedzenia 

Kuchenne akrobacje

• Master Chef – konkursy kulinarne związane  
z tematem zajęć

• poszukiwacze smaku – drużynowe zawody kulinarne  
na czas

• spróbuj tego! – konkurs na najbardziej nietypową jadalną 
potrawę

• deserowy zawrót głowy – poszukujemy najlepszego 
deseru na świecie 

Kuchnie świata

• makarony i pizza – kuchnia włoska
• prosto, szybko, tanio – kuchnia studencka 

Pięknie i zdrowo

• co jeść, a czego nie? – drużynowy turniej zdrowego 
odżywiania

• kolorowe koktajle – pyszne napoje z ulubionych owoców
• zimowe napoje – jak zrobić dobrą herbatę i kakao
• zdrowo i kolorowo – przygotowujemy kolorowe  

i smaczne sałatki 

Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne
• quizy i konkursy
• wieczorne karaoke
• szalone wieczory tematyczne i turnieje
• uroczyste zakończenie i podsumowanie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• Just Dance – dynamiczna gra taneczna
• GamesRoom – olbrzymi zbiór gier planszowych
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole:

• Nintendo Switch
• Sony PlayStation

• Snowcraft na żywo – wielka bitwa śnieżna
• wieczorne seanse filmowe
 
* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Zimą gotowanie jest najprzyjemniejsze – za oknem hula mroźny wiatr, a Ty spędzasz czas w ciepłej, przytulnej 
kuchni. Odpoczywając po szaleństwach na stoku, poznasz najpopularniejsze kuchnie świata i dowiesz się, w jaki 
sposób z prostych składników stworzyć piękne i pyszne dania. Weźmiesz także udział w rywalizacji, na zakończenie 
której wybierzemy Szefa Kuchni Poszukiwaczy Przygód!

MALI MISTRZOWIE KUCHNI

SUSHI I RAMEN
Spróbujemy swoich sił w kuchni azjatyckiej

TAJNIKI GOTOWANIA
Czym różni się smażenie od pieczenia, jak zrobić  
najprostsze sosy i inne kulinarne triki

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy na nartach

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł
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ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego  

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Limba  

w Poroninie. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 

 

 

ZIMA NA STOKU
14 - 19 LAT

Szkolenie podstawowe

• zapoznanie ze sprzętem narciarskim
• kodeks narciarski, dekalog FIS
• kontrolowane poruszanie się na nartach 
• upadanie, wstawanie oraz metody podchodzenia 

Tajniki narciarstwa

• krok łyżwowy
• jazda pługiem (płużny, ślizgowy, hamujący)
• zjazd w linii spadku i w skos stoku
• skręt równoległy – ześlizgi, skręty
• zwroty, śmig, bezpieczne upadanie 

Doskonalenie techniki jazdy

• eliminacja błędów sylwetki
• cyfrowe rejestrowanie zajęć na stoku, 

analiza nagrań i korekta błędów
• jazda synchroniczna
• alpine – szybki zjazd na krawędziach
• nauka zjazdu carvingowego 

Freestyle i zawody narciarskie

• nauka ślizgów, skoków i trików
• podstawy freestylu narciarskiego

• konkurs zjazdowy – na czas
• freestyle – konkurs trików 

Ponadto

• zajęcia teoretyczne z zakresu narciarstwa
• sesja zdjęciowa podczas zajęć z instruktorami
• zasady bezpieczeństwa i poruszania się na stoku 

Zajęcia wieczorne

• wideoprezentacje mistrzów
• narciarsko-snowboardowy seans filmowy 
• zasady prawidłowej regulacji i doboru sprzętu 

Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne na śniegu
• szalony wieczór imprezowy z karaoke
• WinterParty – chilloutowa hulanka w luźnym klimacie
• uroczyste zakończenie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• PlayStation VR – system wirtualnej rzeczywistości  

dla PS4, wykorzystujący gogle do gier 3D
• RockBand 4 – stwórz własną kapelę!
• obozowy teleturniej Wiedza To Potęga
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole 

Sony PlayStation i Nintendo Switch
• GamesRoom – największy w Polsce obozowy zbiór 

nowoczesnych gier planszowych
• wieczorne projekcje filmowe 

* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Jesteś zaawansowanym narciarzem, czy dopiero chcesz rozpocząć swoją przygodę na stoku?  
Dzięki podziałowi na grupy zaawansowania, program obozu zostanie dopasowany do Twoich możliwości.  
Swoje umiejętności rozwiniesz pod okiem doświadczonych instruktorów na bardzo cenionych  
i lubianych stokach stacji narciarskich Małe Ciche lub Suche.

ZIMOWISKO NARCIARSKIE 10 - 13 LAT

RELAKS NA BASENIE
Po dłuuugim dniu na stoku czas na odpoczynek 

BIAŁE SZALEŃSTWO
Codzienne zajęcia pod opieką instruktora na stokach  
stacji narciarskich Małe Ciche lub Suche

NAUKA I ROZWIJANIE 
UMIEJĘTNOŚCI NARCIARSKICH
Zajęcia w niewielkich grupach, dostosowanych  
do poziomu zaawansowania uczestników

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	499	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	499	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	449	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	449	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	449	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	449	zł
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ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

snowboardowego 

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Limba  

w Poroninie. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 

 

 

Podstawy jazdy na desce

• zapoznanie ze sprzętem snowboardowym
• kodeks narciarski, dekalog FIS, ogólne zasady  

i bezpieczeństwo na stoku
• właściwa pozycja, wstawanie i bezpieczne upadanie
• poruszanie się na desce w różnych płaszczyznach, zwroty
• jazda ślizgiem prosto i na ukos wraz z zatrzymaniem
• jazda w skos i w linii spadku stoku
• skręt ślizgowy rotacyjny 

Doskonalenie techniki jazdy

• eliminacja błędów sylwetki
• cyfrowe rejestrowanie zajęć na stoku,  

analiza nagrań i korekta błędów
• przejazd po różnych formach terenu 

Freestyle - dla chętnych

• podstawy jazdy freestylowej
• ollie, tailweelie, noseweelie
• skok 180° FS i BS na stoku w czasie jazdy
• noseroll, tailroll, skok z grabem na skoczni
• 50/50, BS board slide, inne zaawansowane elementy freestylu

Zawody snowboardowe

• konkurs zjazdowy – na czas
• freestyle – konkurs trików 

Ponadto

• zajęcia z zakresu snowboardu
• sesja zdjęciowa podczas zajęć z instruktorami 

Zajęcia wieczorne

• wideoprezentacje mistrzów 
• narciarsko-snowboardowy seans filmowy 
• zasady prawidłowej regulacji i doboru sprzętu 

Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne na śniegu
• szalony wieczór imprezowy z karaoke
• uroczyste zakończenie zimowiska
• relaks na nowoczesnym, krytym basenie

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• PlayStation VR – system wirtualnej rzeczywistości  

dla PS4, wykorzystujący gogle do gier 3D
• RockBand 4 – stwórz własną kapelę!
• obozowy teleturniej Wiedza To Potęga
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole 

Sony PlayStation i Nintendo Switch
• GamesRoom – największy w Polsce obozowy zbiór 

nowoczesnych gier planszowych
• wieczorne projekcje filmowe 

* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Wszystkich fanów białego szaleństwa na desce, zarówno debiutantów jak i zaawansowanych snowboardzistów, 
zapraszamy na Podhale! Uczestnicy będą korzystać ze stoków jednego z najlepszych ośrodków narciarskich  
w Polsce! Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów snowboardziści doszlifują swoje umiejętności,  
a nowoczesna stacja narciarska zapewni im doskonale przygotowane trasy.

ZIMOWISKO SNOWBOARDOWE 14 - 19 LAT
10 - 13 LAT

FERIE W DECHĘ

WINTER PARTY
Czyli chilloutowa hulanka w luźnym klimacie

BIAŁE SZALEŃSTWO
Codzienne zajęcia pod opieką instruktora na stokach stacji 
narciarskich Małe Ciche lub Suche. Zajęcia w niewielkich 
grupach, dostosowanych do poziomu zaawansowania 
uczestników

SKRĘTY, ŚMIGI, ŚLIZGI
Średniozaawansowane techniki snowboardowe: śmig 
ślizgowy, skręt cięty, ślizgowy i ślizgowy NW,  
skręt ślizgowy tyłem

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	499	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	499	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	449	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	449	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	449	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	449	zł



 
ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego / snowboardowego  

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Limba  

w Poroninie. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 
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DZIEWCZYNY GÓRĄ!
9 - 13 LAT

Dziewczęcy mix

• szalona impreza – czyli jak zaskoczyć gości
• Just Dance – zwariowana gra taneczna
• rozważna czy romantyczna? odlotowe quizy i testy 

Aktywnie i zdrowo

• w poszukiwaniu Yeti – odnajdź drogę w zimowym lesie
• zajęcia terenowe z wykorzystaniem systemu GPS
• konkurs na najbardziej oryginalną rzeźbę śniegową 

Modna zima

• zostań projektantką – zaprojektuj swój  
wymarzony strój i zaprezentuj swój styl

• nasz salon piękności – zabawy z makijażem i fryzurami
• własnoręczne wykonywanie biżuterii 

Pięknie wyglądamy, czujemy się świetnie

• jak zadbać o urodę zimą – maseczki naturalne
• jemy zdrowo – tajniki zdrowej diety
• zajęcia relaksacyjno-rozluźniające 

Kraina fantazji

• projektowanie i tworzenie maskotek oraz gadżetów z filcu
• papierowe cuda – zabawa z origami
• kamera, akcja! – kręcimy LipDuba w zimowej scenerii 

Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne
• quizy i konkursy
• wieczorne karaoke
• Winter Party 2021 – szalony wieczór tematyczny
• chillout na krytym basenie
• uroczyste zakończenie i podsumowanie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• GamesRoom – największy w Polsce obozowy zbiór 

nowoczesnych gier planszowych
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą:

• Sony PlayStation
• PlayStation VR – gogle wirtualnej rzeczywistości
• Nintendo Switch, PlayStation Classic
• Guitar Hero

• Snowcraft na żywo – wielka bitwa śnieżna
• wieczorne seanse filmowe 

* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Na zimowisku Winter Camp 4 Girls, obok codziennej porcji białego szaleństwa na stoku, przygotowaliśmy dla Ciebie 
zajęcia plastyczne oraz warsztaty stylu i urody. Będziesz miała okazję sprawdzić swoje siły w różnych dziedzinach: 
projektowaniu strojów, wykonywaniu ozdób oraz w fabularnych grach terenowych. Super zimowa przygoda  
nie może odbyć się bez Ciebie!

WINTER CAMP 4 GIRLS

AQUA DANCE, CZYLI TANECZNE 
ANIMACJE W BASENIE

SESJA ZDJĘCIOWA  
W GÓRSKICH KRAJOBRAZACH
Stań po obu stronach obiektywu i sprawdź się jako  
modelka i fotografka

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy  

na nartach / snowboardzie

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł



 
ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego / snowboardowego  

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Limba  

w Poroninie. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 
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9 - 13 LAT

Na planecie Hoth 

• obrona bazy rebeliantów – najlepsza śnieżna forteca!
• Imperium Kontratakuje – wielka bitwa śnieżno-nerfowa
• uratujcie Luke’a, czyli nerfowy scenariusz z zagadkami 
• najszybszy Tautaun – zwariowane wyścigi na „byle czym” 

Zimowe Igrzyska

• braterska współpraca – gry z ograniczoną liczbą wyrzutni
• pojedynek gigantów – rozgrywki wg ustalonych scenariuszy
• strzelec wyborowy – strzelnica ASG oraz Nerf
• zimowy tor przeszkód – doskonalenie kondycji  

i koordynacji ruchowej  

Kryptonim Z.I.M.A.

• metody przetrwania w trudnych warunkach 
• czy pingwiny żyją na Arktyce? – szalony quiz zimowy
• niewidzialny – tropy, ślady i zimowe schrony 

Zadania specjalne

• zimowy slackline – taśma napięta między dwoma 
punktami stwarza doskonałe możliwości do ćwiczenia 
równowagi 

• saper – metody likwidacji pułapek przy wykorzystaniu 
wykrywacza metalu

• gra wieczorna – podczas której nie zabraknie zadań 
specjalnych, świateł chemicznych i dużej liczby 
wystrzelonych strzałek 

Po zmaganiach…

• cyfrowe pole walki – rozgrywki na konsoli PlayStation 
• sprzętowe ABC – troszkę o wyrzutniach, zasięgach oraz 

rodzajach pistoletów NERF
• chillout wojownika – relaks na krytym basenie  

Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne
• quizy i konkursy
• wieczorne karaoke
• Winter Party 2021 – szalony wieczór tematyczny
• uroczyste zakończenie i podsumowanie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• GamesRoom – największy w Polsce obozowy zbiór 

nowoczesnych gier planszowych
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą:

• Sony PlayStation
• PlayStation VR – gogle wirtualnej rzeczywistości
• Nintendo Switch, PlayStation Classic
• Guitar Hero

• Snowcraft na żywo – wielka bitwa śnieżna
• wieczorne seanse filmowe 

* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Niezwykłe misje, praca zespołowa i duża dawka śnieżnych szaleństw… to wszystko czeka na Ciebie podczas 
zimowiska nerfowego! Na całym świecie wyrzutnie Nerf cieszą się ogromną popularnością ze względu na 
gwarancję świetnej zabawy oraz bezpieczeństwa. Zabawkowe pistolety z piankową amunicją w zimowej odsłonie 
to coś idealnego dla każdego fana Nerfów oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją nerfową przygodę.

ZIMOWISKO NERFOWE
ROZEGRAJ TO PO SWOJEMU

ZASKAKUJĄCE SCENARIUSZE
Szalone pojedynki z wykorzystaniem wyrzutni NERF

KONKURS NA NAJLEPSZY PANCERZ 
WOJOWNIKA

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy  

na nartach / snowboardzie

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł



 
ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego / snowboardowego  

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Limba  

w Poroninie. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 
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FORTNITE. MINECRAFT, LOL I VALORANT
11 - 15 LAT

Wokół gier

• konkurs na najlepszą kryjówkę w Minecrafcie
• gry, które zmieniły historię rozgrywki
• przegląd kultowych gier i konkurs wiedzy o nich
• zagrożenia wynikające z nadmiernego używania 

komputera i zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

Kultowe gry

• League of Legends – najpopularniejsza na świecie  
gra typu MOBA

• Minecraft – wielkie budowanie
• Fortnite – przetrwaj do końca
• Valorant – nowy, taktyczny FPS 

Aktywnie

• Snowcraft na żywo – bitwa na śnieżki
• Flagi – terenowa wersja Counter Strike`a
• Super Mario Bros – uwolnijcie księżniczkę,  

czyli humorystyczna gra drużynowa na śniegu
• kalambury ze świata gier 

Poradnik Mistrzów

• jak celować, by trafiać? –  ćwiczymy refleks
• teren przede wszystkim – jak wykorzystać otoczenie,  

by uniknąć zagrożeń?
• najpopularniejsi streamerzy świata – czego możemy się  

od nich nauczyć?
• podstęp – gdzie stawiać pułapki i zasadzki oraz jak  

ich unikać?
• praca zespołowa – najskuteczniejsze drużynowe taktyki  

 
ConsoleRoom

• PlayStation VR – nowa definicja grania, system wirtualnej 
rzeczywistości dla PS4, wykorzystujący specjalnie 
zaprojektowane gogle do gier 3D

• Sony PlayStation, Nintendo Switch 
• turniej nowej odsłony gry FIFA 2021  

– najpopularniejszej piłkarskiej gry video
• RetroConsoleRoom – oldschoolowe console, m.in. 

PlayStation Classic 

Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne
• quizy i konkursy
• wieczorne karaoke
• Winter Party 2021 – szalony wieczór tematyczny 
• uroczyste zakończenie i podsumowanie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE
• GamesRoom – największy w Polsce obozowy zbiór gier 

planszowych
• wieczorne seanse filmowe 

Games Arena to zimowisko, które pozwoli młodym graczom doszlifować swoje umiejętności w ulubionych grach 
pośród innych pasjonatów e-sportu! Czas spędzony przy komputerze i konsoli zrównoważymy intensywnymi 
zajęciami na stoku i atrakcjami na świeżym powietrzu. Dodatkową porcję ruchu zapewni konsola PlayStation  
i terenowe wersje popularnych gier komputerowych.

GAMES ARENA 

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy  

na nartach / snowboardzie

KULTOWE GRY KOMPUTEROWE  
W zależności od preferencji grupy, spróbujemy się w kilku  
z poniższych tytułów

MINECRAFT W ŚNIEGU – BUDOWA 
ZIMOWEGO SCHRONIENIA

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł
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ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego / snowboardowego  

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Limba  

w Poroninie. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 

 

 

11 - 15 LAT

Adrenalina

• snowtubing – zjazd na dętkach po specjalnie  
przygotowanym torze

• śnieżny slackline – szalone akrobacje na taśmie rozpiętej 
nad śniegiem

• Gęsia Szyja – zimowe zdobywanie szczytu 

Zimowy survival

• poszukiwanie i budowa schronienia
• rozpalanie ognia zimą metodami traperskimi
• zdobywanie pożywienia na zimowych wyprawach 

Wiedza

• trekking, skitoury czy wspinaczka zimowa?  
– zasady górskich sportów

• poruszanie się na rakietach śnieżnych
• outdoorowa checklista na zimowe wyprawy górskie
• ratownictwo górskie i zagrożenia lawinowe
• pierwsza pomoc w górach w teorii i praktyce
• spotkanie z ratownikiem górskim

Zimowy chillout

• wieczorny seans filmowy z kubkiem kakao
• winter art – konkurs na śnieżną i lodową konstrukcję
• freakowe pojazdy śnieżne – zjazd na „byle czym” 

Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne
• quizy i konkursy
• Winter Party 2021 – szalony wieczór tematyczny
• chillout na krytym basenie 
• uroczyste zakończenie i podsumowanie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• GamesRoom – największy w Polsce obozowy zbiór 

nowoczesnych gier planszowych
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą:

• Sony PlayStation
• PlayStation VR – gogle wirtualnej rzeczywistości
• Nintendo Switch, PlayStation Classic
• Guitar Hero

• Snowcraft na żywo – wielka bitwa śnieżna
• wieczorne seanse filmowe 

* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Zapraszamy na firmowy obóz Poszukiwaczy Przygód w wersji dla miłośników śnieżnych szaleństw!  
W programie jak zawsze mnóstwo ciekawych zajęć dla aktywnych, a także niezbędna wiedza górskiego  
poszukiwacza przygód. Przed nami górskie wyprawy, snowtubing, relaks w basenie i przede wszystkim  
– wspaniali ludzie i niezapomniana atmosfera!

ZIMOWISKO POSZUKIWACZY PRZYGÓD
PRZYGODA W ZIMOWEJ SCENERII

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora  
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy  

na nartach / snowboardzie

SURVIVAL CHALLENGE
Symulacja przetrwania w niebezpiecznym terenie  
z zadaniami do wykonania

WYPRAWA PIĘKNYMI  
SZLAKAMI PODHALA
Trasa dostosowana do możliwości i preferencji grupy

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł
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ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego / snowboardowego  

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Limba  

w Poroninie. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 

 

 

13 - 18 LAT

Śnieg, mróz i zabawa – po prostu chillout

• szalona zimowa sesja fotograficzna
• konkurs na największego śniegowego bałwana
• Moja własna gwiazda – show randkowe, czyli wciel się  

w ulubioną postać, by zawojować czyjeś serce
• śluby obozowe w oldschoolowym stylu 

Coś dla ducha, coś dla ciała

• rozwój osobisty: ćwiczenia antystresowe, techniki 
radzenia sobie ze stresem, trening relaksacyjny

• wyraź siebie na zimowo – warsztaty plastyczne
• ćwiczenia i zabawy sportowe
• tańczyć każdy może! – zabawa z Just Dance
• Speed Dating – poznajmy się w 5 minut
• mjuzik kłiz – show muzyczne
• co jeść, aby zimą pięknym być? – odżywcze maseczki  

i przepyszne owoce w niecodziennej odsłonie 

Aktywny chill

• orzełki i aniołki – konkurs na najśmieszniejsze wzory  
tworzone w śniegu

• freakowe pojazdy śnieżne – zwariowany zjazd  
na „byle czym”

• obrona Tatr – Snowcraft, czyli wielka bitwa na śnieżki
• odrobina cyfrowej rywalizacji – obozowy turniej  

na konsoli 

Odjechane ferie

• ognisko z pieczeniem kiełbasek w góralskim klimacie
• śpiewać każdy może! – konkurs karaoke
• noc filmowa z kubkiem kakao
• wszystkie chwyty dozwolone! – wieczorne podchody  

z użyciem świateł chemicznych i pochodni 

Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne na śniegu
• szalony wieczór imprezowy
• WinterParty – chilloutowa hulanka w luźnym klimacie
• uroczyste zakończenie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• PlayStation VR – system wirtualnej rzeczywistości dla 

Sony PlayStation, wykorzystujący gogle do gier 3D
• RockBand 4 – stwórz własną kapelę!
• obozowy teleturniej Wiedza To Potęga
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole 

Sony PlayStation i Nintendo Switch
• GamesRoom – największy w Polsce obozowy zbiór 

nowoczesnych gier planszowych
• wieczorne projekcje filmowe 

* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Z nami nie ma miejsca na nudę! Niezależnie od tego czy uwielbiasz zajęcia plastyczne, czy jesteś pasjonatem 
sportu, z pewnością znajdziesz tu dobrą zabawę oraz pozytywnie zakręconych ludzi. Przyjedź w góry i naładuj 
akumulatory zapasem energii, której wystarczy aż do lata!

ZIMOWY CHILLOUT
ZIMOWISKO LUDZI POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia pod opieką instruktora  

na stokach stacji narciarskich Małe Ciche lub Suche 
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy  

na nartach / snowboardzie

RELAKS NA BASENIE 
Wygłupy, konkursy i zasłużony odpoczynek  
w doborowym towarzystwie

WINTER DRINKS
Warsztaty przygotowywania herbaty z pomarańczą  
i goździkami, owocowego kakao i innych  
zimowych napojów

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł



 
ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego / snowboardowego  

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Limba  

w Poroninie. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 
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13 - 18 LAT

Projekcje

• najbardziej znane filmy anime
• projekcje teledysków: j-pop, k-pop i boysbandów
• kochamy japońskie reklamy!
• filmowe i dramowe ekranizacje mang i anime
• najlepsze dramy ostatnich lat 

Największy w Polsce zbiór japońskich gier 
zręcznościowo-ruchowych

• turnieje na matach tanecznych DanceDanceRevolution (DDR)
• popularna w Japonii gra muzyczna RockBand 4 oraz turniej 

gitarzystów
• zabawy na kontrolerze Taiko no Tatsujin na konsole Nintendo 

Switch lub PlayStation
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole 

Sony PlayStation i Nintendo Switch 

Szalone konkursy Anime i Manga

• AMV, screen – konkurs znajomości bohaterów z anime
• quiz wiedzy o muzyce z anime
• konkurs na najlepszy komiks
• openingi i endingi – rozpoznawanie soundtracków 

Ciekawostki

• podsumowanie roku 2020 w anime i mandze
• tradycyjne gry japońskie – mahjong, go, shogi, hanafuda
• najlepsze studia zajmujące się produkcją anime 

Warsztaty

• skomponuj własny smak bubble tea
• szycie maskotek z filcu
• origami – sztuka tworzenia figurek z papieru 

Hallyu!

• odkryj swoje aegyo – czyli o tym jak być uroczym
• k-pop – przegląd teledysków i debiutów
• k-pop cover dance – uczymy się kroków z teledysków

• K-popowa charakteryzacja sceniczna
• koreańskie karaoke – prawie jak na scenie
Dodatkowo w programie

• biała integracja – gry i zabawy integracyjne na śniegu
• szalony wieczór imprezowy
• WinterParty – chilloutowa hulanka w luźnym klimacie
• uroczyste zakończenie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• PlayStation VR – system wirtualnej rzeczywistości dla 

Sony PlayStation, wykorzystujący gogle do gier 3D
• obozowy teleturniej Wiedza To Potęga
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole 

Sony PlayStation i Nintendo Switch
• GamesRoom – największy w Polsce obozowy zbiór 

nowoczesnych gier planszowych
• wieczorne projekcje filmowe 

* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Kiedy za oknem pada śnieg, a temperatura spada poniżej zera, nasza odpowiedź to spotkanie z Japonią i Koreą! 
Manga, anime, koreańskie dramy i cała fascynująca kultura Azji będą doskonałą przeciwwagą dla atrakcji na stoku 
narciarskim. Będziemy słuchać k-popu, czytać mangi, bębnić na Taiko, grać na Nintendo i zajadać się sushi.  
Do zobaczenia!

ZIMOWISKO AZJATYCKIE
MANGA, ANIME I K-POP

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia pod opieką instruktora  

na stokach stacji narciarskich Małe Ciche lub Suche 
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy  

na nartach / snowboardzie

NOCNA PROJEKCJA ANIME
Czyli wieczór z gorącymi nudlami i ukochanymi bohaterami

PRZYRZĄDZANIE SUSHI ORAZ 
WARSZTATY JEDZENIA PAŁECZKAMI

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł



 
ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego / snowboardowego  

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Limba  

w Poroninie. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 
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13 - 18 LAT

Warsztat autora

• źródła inspiracji – od idei do tematu
• techniki gromadzenia pomysłów
• nie pogubić się w słowach – techniki planowania tekstu 

Praca nad tekstem

• być pisarzem i nie oszaleć, czyli jak nabrać dystansu  
do własnej twórczości

• bohater – jak wykreować niepowtarzalną postać
• konstrukcja fabularna – wszystko ma swój cel
• sztuka tworzenia dialogów
• rola czasu i miejsca akcji 

Wyjść z szuflady

• pokaż się światu! – wydawnictwa, magazyny, konkursy
• od tekstu do książki – proces wydawniczy
• podstawy prawa autorskiego
• promocja tekstu – wieczór autorski

Literacki świat

• środowiska literackie
• norma językowa – najczęstsze błędy
• dyskusja o stylach i gatunkach
• prezentacja twórczości podczas wieczoru autorskiego
• uroczyste zakończenie zimowiska

Dodatkowo w programie

• relaks na krytym basenie
• biała integracja – gry i zabawy integracyjne na śniegu
• szalony wieczór imprezowy
• WinterParty – chilloutowa hulanka w luźnym klimacie
• uroczyste zakończenie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• PlayStation VR – system wirtualnej rzeczywistości dla 

Sony PlayStation, wykorzystujący gogle do gier 3D
• RockBand 4 – stwórz własną kapelę!
• obozowy teleturniej Wiedza To Potęga
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole 

Sony PlayStation i Nintendo Switch
• GamesRoom – największy w Polsce obozowy zbiór 

nowoczesnych gier planszowych
• wieczorne projekcje filmowe 

* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Różnorodne zajęcia warsztatowe prowadzone na Zimowisku Literackim, pomogą Ci stać się lepszym pisarzem,  
a Twoim tekstom ujrzeć światło dzienne. Ferie z nami to ciągłe poszukiwanie pomysłów i najlepszych środków 
wyrazu, to niekończące się dyskusje o kształcie tekstu, a przede wszystkim – spotkanie z innymi autorami,  
których inwencja motywuje i inspiruje.

ZIMOWISKO LITERACKIE

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia pod opieką instruktora  

na stokach stacji narciarskich Małe Ciche lub Suche 
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy  

na nartach / snowboardzie

FERIE LUDZI Z LEKKIM PIÓREM

KONSTRUKCJA FABULARNA TEKSTU  
– WSZYSTKO MA SWÓJ CEL

WARSZTATY 
KREATYWNEGO MYŚLENIA
Techniki, triki i różne sposoby na niesamowite pomysły

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł



 
ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego / snowboardowego  

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Limba  

w Poroninie. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 
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WYPRAWA DO ŚWIATA WYOBRAŹNI
13 - 19 LAT

Gry fabularne

• czym jest RPG? – przedstawienie ogólnych zasad
• rozgrywki prowadzone przez najlepszych Mistrzów Gry! 

Obozowy system RPG – Twierdza: Pieśń Bohaterów

• sesje rozgrywane w krainie Pięciu Królestw, świecie 
autorskiego systemu obozowego Twierdzy Fantastyki, 
współtworzonego przez uczestników obozów RPG

• zintegrowana fabuła międzyobozowa
• rozgrywki prowadzone w ulubionych konwencjach 

uczestników
• możliwość rozegrania kampanii w innym settingu według 

wyboru grupy 

Warsztaty erpegowe

• konkurs storytellingowy, sztuka improwizacji
• niekończąca się opowieść – sesja z „przechodzącym” 

Mistrzem Gry
• jak poprowadzić pierwszą sesję RPG
• tworzenie klimatycznych handoutów

Gry nie tylko fabularne

• największy w Polsce obozowy zbiór gier planszowych
• Posiadłość Szaleństwa – gra planszowa z wirtualnym 

prowadzącym – dla chętnych
• Snowcraft – wielka bitwa na śnieżki
• Nerf Arena – fantastyczna zabawa z pistoletami na strzałki 

Dodatkowo w programie

• relaks na krytym basenie 
• biała integracja – gry i zabawy integracyjne na śniegu
• szalony wieczór imprezowy z karaoke
• WinterParty – chilloutowa hulanka w luźnym klimacie
• uroczyste zakończenie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• PlayStation VR – system wirtualnej rzeczywistości dla 

Sony PlayStation, wykorzystujący gogle do gier 3D
• RockBand 4 – stwórz własną kapelę!
• obozowy teleturniej Wiedza To Potęga
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole 

Sony PlayStation i Nintendo Switch
• GamesRoom – największy w Polsce obozowy zbiór 

nowoczesnych gier planszowych
• wieczorne projekcje filmowe 

* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Odrzuć w kąt zimową nudę i daj się ponieść magii wspólnie kreowanych przygód! Narracyjne Gry Fabularne – RPG 
(Role Playing Games) to znakomite hobby, rozwijające wyobraźnię i słownictwo. Najlepsi Mistrzowie Gry Twierdzy 
Fantastyki zabiorą Cię w światy rządzące się odmiennymi prawami. Jak Twoja postać poradzi sobie z zadaniami, 
które spotka na swojej drodze? Czy Twojej drużynie uda się przezwyciężyć pułapki tajemniczego świata, który 
stworzony został specjalnie na potrzeby naszych obozów?

ZIMOWISKO RPG

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia pod opieką instruktora  

na stokach stacji narciarskich Małe Ciche lub Suche 
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy  

na nartach / snowboardzie

WIECZORNA SESJA RPG W KLIMACIE 
GROZY - DLA CHĘTNYCH

SESJE NARRACYJNYCH GIER 
FABULARNYCH (RPG)
Codzienne sesje RPG za wyjątkiem dnia przyjazdu 
(tworzenie kart postaci) i wyjazdu

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł



 
ZA DOPŁATĄ
• wypożyczenie sprzętu 200 zł 

narciarskiego / snowboardowego  

ZAKWATEROWANIE 
W Ośrodku Wypoczynkowym Limba  

w Poroninie. Szczegóły strona 3. 

 

TRANSPORT 
Za dopłatą pod opieką pilota z największych 

miast w Polsce. Szczegóły strona 4.  

 

CENA ZAWIERA
Karnety na wyciągi, program, opiekę 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

pamiątkowe zdjęcia z obozu online, nagrody 

dla zwycięzców rywalizacji obozowej, 

zakwaterowanie 6 noclegów, wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy 

prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie 

NNW. 
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13 - 18 LAT

Warsztat aktora

• warsztaty twórczości i nieszablonowego myślenia  
o swojej postaci

• analiza profilu granej postaci – jak wczuć się w rolę?
• plastyczność ciała i ćwiczenia koordynacyjne
• warsztaty wyrażania emocji – najważniejsze narzędzie  

pracy aktora 

Larpowe ABC

• wprowadzenie do świata larpów
• podstawowe wiadomości o larpach i grach fabularnych  

w Polsce
• podstawy charakteryzacji i przygotowywania rekwizytów
• konkurs na najlepiej zrealizowaną postać

Maska i Cień

• jeepform – skandynawska formuła larpowania
• larpy immersyjne – kiedy sceną jest życie,  

a aktorem każdy z nas
• freeform – gry pozbawione ram i ograniczeń
• tworzenie i prezentacja krótkiego spektaklu 

Zajęcia parateatralne

• inscenizacje teatralne
• emisja głosu i ekspresja sceniczna
• wprowadzenie do teatru improwizowanego

LARP (Live Action Role Playing)

Podczas trwania zimowiska uczestnicy rozegrają dwa larpy 
klasyczne w wybranych konwencjach z poniższej puli:
• postapokalipsa – ludzkość w obliczu totalnej katastrofy, 

czy pokona przeciwności i przetrwa?
• w paszczy szaleństwa – przerażający, mitologiczny świat 

mistrza grozy H.P. Lovecrafta
• steampunk – niezwykłe damy, wspaniali dżentelmeni  

i ich niewiarygodne przygody
• fantasy – magiczny świat niezwykłych istot oraz innych 

nadprzyrodzonych form i motywów 

Dodatkowo w programie

• relaks na krytym basenie 
• biała integracja – gry i zabawy integracyjne na śniegu
• szalony wieczór imprezowy z karaoke
• WinterParty – chilloutowa hulanka w luźnym klimacie
• uroczyste zakończenie zimowiska

ATRAKCJE FAKULTATYWNE*
• PlayStation VR – system wirtualnej rzeczywistości dla 

Sony PlayStation, wykorzystujący gogle do gier 3D
• RockBand 4 – stwórz własną kapelę!
• obozowy teleturniej Wiedza To Potęga
• ConsoleRoom – do dyspozycji uczestników będą konsole 

Sony PlayStation i Nintendo Switch
• GamesRoom – największy w Polsce obozowy zbiór 

nowoczesnych gier planszowych
• wieczorne projekcje filmowe 

* wybór zajęć w zależności od preferencji poszczególnych grup

Maska i Cień. Teatr i Sztuczka. Dramat i Naśladownictwo. Odbicie i Przedstawienie. Oto, co kryje się pod 
powierzchnią larpów (Live Action Role Playing), czyli gier fabularnych rozgrywanych na żywo. Dojrzałe fabuły, 
dotyczące codziennych i niecodziennych problemów, spektakl życia, otwarta scena… Zapraszamy na zimowisko  
z dużą dawką larpowania i aktorstwa, na którym nie zabraknie również szaleństw na stokach.

ZIMOWISKO LARPOWO-AKTORSKIE
AKTORSTWO POPRZEZ LARPOWANIE

BIAŁE SZALEŃSTWO
• codzienne zajęcia pod opieką instruktora  

na stokach stacji narciarskich Małe Ciche lub Suche 
• nauka podstaw i doskonalenie techniki jazdy  

na nartach / snowboardzie

DWA LARPY W WYBRANYCH 
KONWENCJACH
Z powyższych wybierzecie dwie, w które zagracie

WARSZTATY DRAMY I AKTORSTWA

TURNUSY

I.  17.01 – 23.01  	 1	399	zł

II. 24.01 – 30.01  	 1	399	zł

III. 31.01 – 06.02  	 1	349	zł

IV. 07.02 – 13.02  	 1	349	zł

V. 14.02 – 20.02  	 1	349	zł

VI. 21.02 – 27.02  	 1	349	zł
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Program

• narty / snowboard – 6 dni jazdy. Szkolenie pod stałą 
opieką instruktorów w grupach od 10 do 15 osób. Grupy 
podzielone są ze względu na stopień zaawansowania.

• wycieczka do aquaparku Tatralandia lub Besenova
• wycieczka do Jaskini Wolności
• korzystanie z sauny i jacuzzi
• wyjścia do jaskini solnej (uwaga: wyjście do jaskini solnej 

oraz do sauny i jacuzzi realizowane przy min. 15 chętnych)
• wycieczka do Liptowskiego Mikulasza – gra miejska
• zawody i certyfikaty – ostatniego dnia obozu 

każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ze stopniem 
zaawansowania w jeździe 

• konkursy, gry i zabawy, wycieczki piesze 

Tereny do jazdy

Największy w tej części Europy ośrodek narciarski  
i snowboardowy – Jasna Tatry Niżne: Chopok (2024 
m n.p.m.), 49 km tras – 11 km czarnych nartostrad 
dla zaawansowanych, niemal 26 km dla średnio 
zaawansowanych i 12 km łatwych, niebieskich tras; 30 km 
nartostrad naśnieżanych 5 miesięcy w roku;  30 wyciągów  
i kolejek linowych.  

Zakwaterowanie

Turnus I, II, III, IV, V, VI Pensjonat Jurika w miejscowości 
Bobrovec, położony około 6 km od Liptowskiego Mikulasza. 
Stylowy pensjonat, zaskakuje atrakcyjnym wyglądem 
oraz rodzinną atmosferą. Część łóżek tzw. podwójnych, 
wysuwanych z głównego łóżka oraz łóżek dwuosobowych 
(osobne materace i pościel). Sala z bilardem, piłkarzykami  
i konsolami do gier. Pensjonat posiada własną restaurację  
z kominkiem (stołówkę). W ośrodku dostęp do WiFi.
Turnus I, II, III Pensjonat Horec o wysokim standardzie 
leży przy jednej z najpiękniejszych dolin Liptova – Janskej 
dolinie. Przestronne, przytulnie urządzone pokoje. Część 
łóżek tzw. podwójnych, wysuwanych z głównego łóżka 
oraz łóżek dwuosobowych (osobne materace i pościel). 
W pensjonacie znajduje się elegancka restauracja, a do 
dyspozycji jest bilard, stół do tenisa stołowego, komputery 
i konsole.  

Na terenie pensjonatu dostęp do WiFi. Przy pensjonacie 
znajdują się dwa źródełka termalne o temperaturze około  
26 stopni – możliwość kąpieli dla chętnych.  
Turnus I, IV, V, VI Pensjonat Galanto leży na południu gminy 
Liptovsky Jan, w Janskej dolinie, z malowniczym widokiem 
na pobliski górski potok. Część łóżek w pokojach tzw. 
podwójnych, wysuwanych z głównego łóżka oraz łóżek 
dwuosobowych (osobne materace i pościel). W pensjonacie 
znajduje się restauracja, bilard oraz stół do tenisa 
stołowego, a także sauna. Pensjonat z dostępem do WiFi.  

Świadczenia zawarte w cenie imprezy

Program obozu (w tym bilety wstępu do obiektów), a także:
Zakwaterowanie: 2-6 osobowe pokoje z telewizorami  
i łazienkami (w pensjonacie Jurika trzy pokoje z łazienką  
na korytarzu). W zależności od terminu zakwaterowanie  
w pensjonatach Horec, Jurika, Galanto albo Liptov.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie (bogaty szwedzki 
stół), prowiant na stok (kanapka lub słodka bułka,  
owoc lub batonik, sok w kartoniku), dwudaniowa 
obiadokolacja. Kuchnia regionalna i europejska. Świadczenia 
rozpoczynają się obiadem, a kończą śniadaniem i 
prowiantem na drogę.
Szkolenie: do 6 godzin dziennie pod okiem instruktorów, 
forma dostosowana do poziomu zaawansowania grupy.
Kadra: kierownik, instruktorzy narciarstwa 
(10–15 osób na instruktora). Instruktorzy 
posiadają także uprawnienia wychowawców.
Ubezpieczenie: NNW (10 tys. zł), KL (10 tys. 
euro) oraz OC (50 tys. zł).
Serwis: serwis podstawowy (regulacja, kontrola 
stanu technicznego) wykonywany przez naszych 
instruktorów.
Karnety: cena zawiera karnet na 6 dni jazdy, 
ważny na terenie całego kompleksu narciarskiego 
Jasna Tatry Niskie w czasie trwania zimowiska. 
Karnet umożliwia jazdę po wszystkich trasach 
bez dodatkowych opłat.
Bezpieczeństwo: stosujemy zasadę „jeździmy 
tylko w kaskach”. Na terenie ośrodka Jasna 

Przeżyj wspaniałą przygodę na Słowacji, w okolicach Liptowskiego Mikulasza oraz na doskonałych tatrzańskich 
nartostradach na stokach Chopoka. Przepiękne krajobrazy, znakomite i różnorodne trasy oraz wyciągi to zalety 
największego w tej części Europy ośrodka sportów zimowych. Skipass w cenie!

11 - 19 LATOBÓZ NARCIARSKI / SNOWBOARDOWY

znajduje się stacja Górskiego Pogotowia Ratunkowego, 
zapewniająca pomoc w nagłych wypadkach. Wszyscy 
uczestnicy objęci są ubezpieczeniem pokrywającym koszty 
pomocy przez Górskie Pogotowie Ratunkowe oraz pomoc 
szpitalną.
Transport: przejazd autokarem klasy LUX w obie strony  
w cenie imprezy z Łodzi, Katowic lub Krakowa, w terminie 
ferii dla odpowiedniego województwa. Przejazd z Warszawy, 
Lublina, Torunia, Bydgoszczy, Poznania, Kielc, Wrocławia, 
Opola, Gdańska, Szczecina, Olsztyna, Białegostoku, 
Rzeszowa oraz Gorzowa Wielkopolskiego możliwy  
za dodatkową opłatą. 

Za dopłatą

Sprzęt: możliwość wypożyczenia na miejscu sprawdzonego 
sprzętu narciarskiego (narty, buty, kijki) i snowboardowego 
(deska snowboardowa, buty) renomowanych firm  
– ok. 69 € / 6 dni. Możliwe również wypożyczenie samych 
butów lub deski – 38 € . Zalecamy zabranie własnego 
kasku. Koszt wypożyczenia kasku – 15 €  / 6 dni.

NA SŁOWACJI

Oferta w sprzedaży agencyjnej.

TURNUSY

I.  16.01 – 23.01   2 199 zł 2 399 zł  2 299 zł 

II. 23.01 – 30.01   2 199 zł 2 399 zł  -

III. 30.01 – 06.02   2 199 zł 2 399 zł  -

IV. 06.02 – 13.02   2 199 zł  - 2 299 zł

V. 13.02 – 20.02   2 199 zł  - 2 299 zł

VI. 20.02 – 27.02   2 199 zł  - 2 299 zł

 JURIKA HOREC GALANTO
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DEFINICJE:

Impreza Turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych usług 
turystycznych, w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych  
i powiązanych usługach turystycznych (dalej Ustawa), na potrzeby tej samej 
podróży lub wakacji. Treść Ustawy dostępna jest na stronie www.sejm.gov.pl.
Klient – konsument, który zamierza zawrzeć lub zawarł z PP umowę  
o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby 
a także konsument, na którego przeniesiono prawo do korzystania z usług 
turystycznych objętych uprzednio zawartą Umową. 
PP – przedsiębiorstwo Poszukiwacze Przygód Pająk Kochanowski Spółka 
Jawna, będące organizatorem turystyki, wpisanym do rejestru organizatorów 
turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego  
pod numerem 359, NIP 584-271-03-19 
Minimalna Liczba Uczestników – minimalna liczba uczestników 
warunkująca odbycie się Imprezy Turystycznej to co najmniej 5 Uczestników. 
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług turystycznych. 
Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych, której Regulamin 
jest integralną częścią, zawierana pomiędzy Klientem i PP, w której PP 
zobowiązuje się do zorganizowania Imprezy Turystycznej dla osoby lub osób 
wskazanych w Umowie.
Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej, Uczestnikiem 
może być zarówno Klient, jak i osoba na rzecz której Klient zawarł Umowę.

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 
minimum 30% ustalonej w Umowie ceny Imprezy Turystycznej. Wpłata 
zaliczki powinna nastąpić nie później niż w terminie wskazanym w Umowie. 
Umowę każdy Klient podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią jego 
prawny opiekun. Klient ma obowiązek zapłaty pozostałej części umówionej 
ceny nie później niż w terminie wskazanym w Umowie.
2. Datą zawarcia Umowy jest data otrzymania przez PP Umowy podpisanej 
przez Klienta lub data wpłaty przez Klienta zaliczki, w zależności od tego, 
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. W przypadku niedokonania przez Klienta, w ustalonym terminie, wpłaty 
zaliczki lub pozostałej części ceny wynikającej z Umowy, PP uprawnione jest 
do odstąpienia od umowy z winy Klienta. Z prawa do odstąpienia od Umowy 
PP może skorzystać nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. 
4. Przed zawarciem Umowy PP poinformuje Klienta o niezbędnych 
dokumentach oraz o terminie ich okazania lub dostarczenia do PP. Brak takich 
dokumentów lub ich nieterminowe złożenie uprawnia PP do odstąpienia od 
Umowy z winy Klienta. Z prawa do odstąpienia od Umowy PP może skorzystać 
nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.
5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia, nie później niż na 14 dni przed 
rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej 
karty uczestnika dla każdego z Uczestników. W przypadku zawarcia Umowy 
później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, karta 
uczestnika powinna zostać dostarczona do PP niezwłocznie. Wzór karty 
uczestnika dostarczany jest Klientowi przez PP. Niedopełnienie obowiązku,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym lub drugim uprawnia PP do odstąpienia 
od Umowy z winy Klienta. Z prawa do odstąpienia PP może skorzystać  
nie później niż do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.
6. Klient ma obowiązek poinformowania PP o zmianie nazwiska, adresu  
i paszportu Uczestnika. Informacje te przekazane muszą być do PP  
w takim terminie do dnia rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, by możliwe 

było załatwienie niezbędnych formalności dla uczestnictwa w Imprezie 
Turystycznej. 
7. PP zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonej w Umowie ceny  
w przypadku udokumentowanego wpływu na zmianę ceny jednej  
z następujących okoliczności: 

1) nie mniejszego niż 25% wzrostu/spadku kosztów transportu, 
2) nie mniejszego niż 10% wzrostu/spadku opłat urzędowych, podatków 
lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe, 
przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
3) nie mniejszego niż 10% wzrostu/spadku cen walut. 

8. Nowa cena zostanie skalkulowana poprzez korektę składowej ceny,  
która uległa zmianie opisanej w pkt. 7 przy zachowaniu proporcji,  
jaką w.w. składowa stanowi w cenie imprezy turystycznej.
9. Klient ma prawo do obniżki ustalonej w Umowie ceny odpowiadającej 
obniżeniu kosztów, o których mowa w pkt I.7, które nastąpiło po zawarciu 
Umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.
10. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej cena 
ustalona w Umowie nie może być podwyższona. 
11. W przypadku zmiany ceny stosownie do powyższych zasad, Klientowi 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w takim przypadku PP zobowiązuje 
się dokonać niezwłocznego zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot na poczet 
realizacji Umowy. Po uzyskaniu informacji o zmianie ceny Klient zobowiązany 
jest do niezwłocznego poinformowania PP czy korzysta z prawa do 
odstąpienia od Umowy czy przyjmuje proponowaną zmianę ceny.
12. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż Minimalna 
Liczba Uczestników PP uprawnione jest do odwołania Imprezy Turystycznej. 
13. PP może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat 
dokonanych z tytułu Imprezy, bez dodatkowego odszkodowania 
lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1)  liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Imprezie Turystycznej,  
jest mniejsza niż Minimalna Liczba Uczestników, a PP powiadomił Klienta  
o rozwiązaniu Umowy nie później niż na:

1.1.  20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 
6 dni,
1.2.  7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
1.3.  48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej 
niż 2 dni, lub

2) PP nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych  
i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu  
Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

14. Klient może - bez zgody PP - przenieść na osobę spełniającą przewidziane 
w Umowie warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące 
mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje 
wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień  
i przejęcie obowiązków, o którym mowa w zd. 1 jest skuteczne wobec PP, 
jeżeli Klient zawiadomi o tym PP na trwałym nośniku w rozsądnym terminie.  
Za przeniesienie uprawnień przysługujących z tytułu umowy pobierana jest 
opłata manipulacyjna w kwocie 50 zł.
15. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia 
zdrowotnego zapewniającego możliwość leczenia w ramach świadczeń 
zapewnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce. Klient oświadcza, 
iż jego (lub Uczestnika) stan zdrowia umożliwia mu udział w Imprezie 
Turystycznej.
16. W przypadku, gdy po przedstawieniu informacji o stanie zdrowia 
Uczestnika PP ustali, że nie jest w stanie zapewnić należytej opieki medycznej 
Uczestnikowi w trakcie Imprezy Turystycznej, PP uprawnione jest do 
odstąpienia od Umowy. Z prawa tego PP może skorzystać w terminie 14 
dni od dnia uzyskania informacji o stanie zdrowia Uczestnika. W przypadku, 
gdyby po przybyciu Uczestnika na Imprezę Turystyczną okazało się, że stan 
zdrowia Uczestnika uniemożliwia mu wzięcie udziału w Imprezie Turystycznej, 
pomimo złożenia przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału Uczestnika w Imprezie Turystycznej, PP uprawnione 
jest do odstąpienia od Umowy. Jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, 
PP niezwłocznie zawiadomi jej opiekuna prawnego o braku możliwości 
udziału tego Uczestnika w Imprezie Turystycznej ze względu na stan zdrowia, 

o odstąpieniu od Umowy oraz konieczności niezwłocznego odebrania 
Uczestnika z Imprezy Turystycznej. 
17. Umowa pomiędzy Klientem, a PP może zostać zawarta w ten sposób, iż po 
zgłoszeniu przez Klienta chęci zawarcia Umowy, PP prześle Klientowi (pocztą 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Umowę, celem jej podpisania 
przez Klienta.
18.  W przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej, Klient zobowiązany 
jest do odesłania do PP jednego podpisanego przez Klienta egzemplarza 
Umowy nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. 
Jeżeli Klient otrzyma egzemplarze Umowy do podpisania później niż na 30 
dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, podpisane egzemplarze 
powinien odesłać niezwłocznie.
19. W związku z treścią art. 38 pkt 12) ustawy o prawach konsumenta  
w odniesieniu do Umowy, konsumentowi nie przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27  
w/w ustawy. 

II. REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Klient uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej, 
przed jej rozpoczęciem,  poprzez złożenie, w formie pisemnej, oświadczenia 
o odstąpieniu od Umowy. Za datę odstąpienia od Umowy przyjmuje się dzień 
wpływu oświadczenia o odstąpieniu do PP. 
2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Klient zobowiązany jest 
do uiszczenia na rzecz PP opłaty za odstąpienie od umowy w następującej 
wysokości:

1) 100 zł w przypadku odstąpienia od umowy w terminie do 50 dni przed 
terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej
2) kwotę odpowiadającą 10% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja 
nastąpiła w terminie od 49 do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy 
Turystycznej,
3) kwotę odpowiadającą 30% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja 
nastąpiła w terminie od 29 do 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy 
Turystycznej,
4) kwotę odpowiadającą 60% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja 
nastąpiła w terminie od 20 do 15 dni przed rozpoczęciem Imprezy 
Turystycznej,
5) kwotę odpowiadającą 80% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja 
nastąpiła w terminie od 14 do 6 dni przed rozpoczęciem Imprezy 
Turystycznej,
6) kwotę odpowiadającą 95% ustalonej w Umowie ceny, jeżeli rezygnacja 
nastąpiła w terminie od 5 dni i krócej przed rozpoczęciem Imprezy 
Turystycznej,

3. Koszty odstąpienia od Umowy, o których mowa w pkt II ust. 2, są naliczane 
także w przypadku braku możliwości realizacji Umowy przez PP z przyczyn 
leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności z powodu: 

1) odmowy wydania Uczestnikowi paszportu lub wizy, 
2) braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy przez 
Uczestnika,
3) niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności przez Klienta, 
4) nieprzybycia Uczestnika na miejsce zbiórki, 
5) choroby lub innych przypadków losowych uniemożliwiających udział 
Uczestnika w Imprezie Turystycznej, 
6) uniemożliwienia Uczestnikowi przekroczenia granicy przez służby 
graniczne. 

4. Za dokonanie przez Klienta zmiany terminu Imprezy Turystycznej  
(w przypadku, gdy taka zmiana terminu jest możliwa), Klient jest zobowiązany  
do zapłaty na rzecz PP opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN. 

III. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE
1. PP zobowiązana jest do udzielenia niezwłocznej pomocy, na warunkach 
określonych w art. 52 Ustawy, w przypadku gdy Uczestnik znalazł się  
w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych  
i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy.
2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych dokumentów 

upoważniających do przekroczenia granicy RP lub zameldowania na terenie RP. 
3. Klient odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy 
Uczestnika. W miarę możliwości szkoda powinna zostać naprawiona 
niezwłocznie. Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają ich  
prawni opiekunowie. 
4. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego 
porządku Imprezy Turystycznej, w szczególności w przypadku: 
1) stwarzania zagrożenia dla siebie, innych Uczestników, opiekunów lub osób 
trzecich,
2) naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu,
3) naruszenia zapisów regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którym każdy 
Uczestnik jest zapoznawany natychmiast po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej 
(w przypadku niepełnoletnich Uczestników opiekun prawny – przed 
rozpoczęciem Imprezy Turystycznej - ma prawo zażądać kopii regulaminu 
danej Imprezy Turystycznej, z którą zapoznany zostanie jego podopieczny),
4) powtarzających się zachowań polegających na odmowie 
podporządkowania się poleceniom osób, pod których opieką Uczestnik 
pozostaje w trakcie trwania Imprezy Turystycznej, 
PP uprawnione jest do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie 
natychmiastowym z winy Klienta. Wszelkie koszty dalszego pobytu Uczestnika 
za granicą i powrotu do kraju, a także pobytu Uczestnika w miejscu 
odbywania się Imprezy Turystycznej na terytorium kraju oraz jego powrotu  
do domu, obciążają w takim przypadku Klienta. 
5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Imprezy Turystycznej Klient powinien 
zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi PP. Zgłoszeń należy dokonywać 
bezpośrednio przedstawicielowi PP lub za pomocą poczty elektronicznej  
na adres biuro@poszukiwaczeprzygod.pl 
6. Reklamacje należy wnosić w formie pisemnej na adres biura PP:  ul. 
Planetarna 6, 80-299 Gdańsk albo za pomocą poczty elektronicznej na 
adres biuro@poszukiwaczeprzygod.pl  W treści reklamacji Klient powinien 
skonkretyzować oraz uzasadnić swoje żądania wobec PP. 
7. PP rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 
8. PP na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy 
generalnej ubezpieczenia o nr 200729 z dnia 01.03.2011 r. zawiera 
ubezpieczenia na rzecz Uczestników. Rodzaj i zakres ubezpieczenia 
przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału 
w imprezie turystycznej. 
9. Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i PP umowy 
generalnej ubezpieczenia nr 200729 z dnia 01.03.2011 r. każdy Uczestnik 
zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami 
umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (STANDARD NNW 10 000 zł) 
oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. 
10. W przypadku braku możliwości realizacji świadczeń, które zgodnie  
z Umową miały być zrealizowane w trakcie Imprezy Turystycznej, PP bez 
obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykona w ramach tej Imprezy 
Turystycznej odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli wartość świadczenia 
zastępczego będzie niższa od wartości usługi określonej w programie 
Imprezy Turystycznej, PP dokona zwrotu Klientowi różnicy w wartości między 
świadczeniami określonymi w Umowie, a faktycznie zrealizowanymi. 
11. Klient niniejszym oświadcza, iż wskazana przez niego osoba do kontaktu 
upoważniona jest do podejmowania wszystkich decyzji dotyczących 
Uczestnika związanych z jego pobytem na Imprezie Turystycznej, łącznie  
z prawem do podjęcia decyzji o zmianie miejsca pobytu Uczestnika i odbioru 
Uczestnika z miejsca trwania Imprezy Turystycznej w przypadku rozwiązania 
Umowy z winy Uczestnika. 
12. PP odpowiedzialna jest za należyte wykonanie wszystkich usług 
turystycznych objętych Umową. Odpowiedzialność PP za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy ograniczona jest do trzykrotności ceny Imprezy 
Turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód  
na osobie oraz szkód spowodowanych umyślnie lub  w wyniku niedbalstwa.
13. PP zastrzega sobie prawo zmiany Umowy na zasadach opisanych w art. 
46 Ustawy.

REGULAMIN 
ŚWIADCZENIA USŁUG  
TURYSTYCZNYCH



Poszukiwacze Przygód
ul. Planetarna 6, 80-299 Gdańsk

tel. (+48) 58 344 22 12, fax (+48) 58 344 22 19, infolinia 801 011 641, email biuro@poszukiwaczeprzygod.pl
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