
FERIE ZIMOWE 2022 

Obóz pływacko + narty/snowboard-   Sucha Beskidzka 6 - 13 lutego 2022 
 
Obowiązuje limit zgłoszeń - 90 miejsc  dla uczestników z klas 4 – 8 SP 
 
Transport – 2 autokary. Jeden autokar zostaje na miejscu do dyspozycji grup (przewozy na stoki, wycieczki).  

Wyjazd 6 lutego 2022 o godz. 9.00 spod garaży ul. Szegedyńska 11, powrót 13 lutego 2022 ok godz. 17.00.  

Kadra obozu – instruktorzy sportowi i trenerzy UKS G-8 Bielany, inne osoby z uprawnieniami wychowawców 
obozowych.  
 
Zakwaterowanie i wyżywienie- Hotel Monttis w Suchej Beskidzkiej.  

Pływalnia zlokalizowana jest tuż obok hotelu. Dla każdej grupy przewidziany jest codziennie jeden trening 
pływacki w wymiarze 1,5 godz. W programie treningowym zaplanowane są zajęcia na siłowni dla starszych 
zawodników. W ośrodku prowadzone będą zajęcia ogólnorozwojowe na sali do ćwiczeń. Zajęcia 
ogólnorozwojowe będą prowadzone również na hali sportowej znajdującej się ok 1000m od hotelu. Uczestnicy 
obozu, którzy będą chcieli uczyć się i doskonalić jazdę na nartach lub snowboardzie będą mieli taką możliwość 
pod opieką instruktorów UKS „G-8 Bielany” oraz Babiogórskiej Szkoły Narciarskiej. Zajęcia narciarskie i 
snowboardowe będą prowadzone  w ośrodkach narciarskich w Zawoi Czatoży lub Mosornym Groniu. 
Przewidujemy ok 2 godzin takich zajęć dziennie. Zawodnicy, którzy nie planują jazdy na nartach lub 
snowboardzie będą uczestniczyć w wycieczkach pieszych w góry, jeździć na łyżwach. W wycieczkach pieszych 
w wyższe partie gór będą zatrudniani przewodnicy górscy. 
 
Wyżywienie - na miejscu, 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Suchy prowiant na drogę powrotną. 
 
Ubezpieczenie NNW na sumę 15 tys/os. 
 
Całkowity koszt obozu 1740 zł – dla członków klubu (opłacających comiesięczne  składki członkowskie), 1940 zł 
dla uczestników niezrzeszonych  - zawiera wszystkie koszty podane w ofercie, z wyjątkiem karnetów na wyciągi 
narciarskie i wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego. 

Koszt wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego na miejscu to 30 - 40 zł /doba (komplet wraz z 
kaskiem). Na karnety narciarskie należy zabezpieczyć kwotę 450 zł. Kwoty te należy przekazać wychowawcy w 
dniu wyjazdu lub na miejscu w ośrodku w opisanej imieniem i nazwiskiem uczestnika kopercie. 

Zapis na obóz- poprzez aktywny link zamieszczony na www.uksg-8.pl, w zakładce OBOZY. Po uzyskaniu 
potwierdzenia możliwości zapisu obowiązuje wpłata zaliczki w przeciągu 7 dni, w kwocie 300 zł. Dopłatę do 
pełnych kosztów obozu należy wnieść do dnia 31 grudnia 2021. Zaliczka jest bezzwrotna jednak w trudnych 
sytuacjach (choroba dziecka, złamanie itp. zawsze rozpatrujemy indywidualnie podania o zwrot kosztów). 
 
Przy zapisie po dniu 31 grudnia obowiązuje wpłata całości kosztów. 
 
Nr rachunku bankowego 
02 2490 0005 0000 4600 4510 6942  
odbiorca UKS G-8 Bielany ul.Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa.Opis: imię i nazwisko dziecka, opłata za obóz 
w Suchej Beskidzkiej. 
 

 

 

http://www.uksg-8.pl/

