
Obóz sportowy- zimowy  Sucha Beskidzka 19 - 26 lutego 2023 
 
Obowiązuje limit zgłoszeń - 90 miejsc  

Uczestnicy: dzieci i młodzież  2 – 8 klasa SP oraz i 1 klasa LO 
Transport – autokarowy. Autokar zostaje na miejscu do dyspozycji grup (dowozy na stok).  

Wyjazd 19 lutego 2023 o godz. 8.30 (spod garaży ul. Szegedyńska 11),  

powrót 26 lutego 2023 ok godz. 17.00.  

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

Zajęcia sportowe: 

Klasy 2-3 SP 

codzienny trening pływacki w wymiarze 1 godz. 

zajęcia ogólnorozwojowe, gry zespołowe na salce/hali sportowej 

zajęcia narciarskie/snowboardowe prowadzone przez instruktorów  Zawojskiej Szkoły Narciarskiej (ok 2 h 
dziennie) 

Klasy 4-8 SP oraz 1 klasa LO 

codzienny trening pływacki  w wymiarze 1,5 godz. 

zajęcia na siłowni 

zajęcia ogólnorozwojowe, gry zespołowe na salce/hali sportowej 

zajęcia narciarskie/snowboardowe prowadzone przez instruktorów  Zawojskiej Szkoły Narciarskiej. 

 

Zajęcia narciarskie i snowboardowe będą prowadzone  w ośrodkach narciarskich w Zawoi Czatoży i/lub na 
Mosornym Groniu. Przewidujemy ok. 2 godzin dziennie zajęć. W planie obozu przewidujemy wyjście na łyżwy i  
wyjścia do kina, w zależności od dostępności oferty na miejscu. 
Wyżywienie - na miejscu, 3 posiłki dziennie + podwieczorek. 

Suchy prowiant na drogę powrotną. 
 
Ubezpieczenie NNW na sumę 15 tys/os. 
 
Całkowity koszt obozu (łącznie z kosztami wyciągów narciarskich) 2480 zł dla członków klubu, 2650 zł dla 
niezrzeszonych w naszym klubie. 

Organizator zastrzega sobie, przy braku warunków do jazdy na stokach, prawo do modyfikacji programu obozu i 
ograniczenia lub rezygnacji z części narciarsko-snoboardowej. W przypadku takiej sytuacji zwiększona zostanie 
rezerwacja obiektów sportowych, zorganizowana wycieczka wyjazdowa, rozszerzona część kulturalno-  
oświatowa programu obozu, przy zachowanej cenie. 

Koszt wypożyczenia  sprzętu narciarskiego lub snowboardowego (komplet) na miejscu to 40 zł /doba 
(wypożyczający reguluje opłatę na miejscu, nie wliczamy jej do kosztów obozu).  

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w przeciągu 7 dni, w kwocie 500 zł. Dopłatę do pełnych kosztów obozu 
należy wnieść do dnia 31 grudnia 2022. Zaliczka jest bezzwrotna jednak w trudnych sytuacjach (choroba 
dziecka, złamanie itp. zawsze idziemy rodzicom na rękę). 
Przy zapisie po dniu 31 grudnia obowiązuje wpłata całości kosztów w terminie 3 dni. 
 



Nr rachunku bankowego klubu 
 
02 2490 0005 0000 4600 4510 6942Odbiorca UKS G-8 Bielany ul.Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa. Opis: 
imię i nazwisko dziecka, opłata za obóz zimowy w Suchej Beskidzkiej. 


