
Transport autokarem
8 dni/7 nocy w OW "Silver "w Zawoi
3 posiłki dziennie + podwieczorek
Całodobową opiekę wychowawców
Zajęcia z instruktorem narciarstwa 

Wyjście na krytą pływalnię w Suchej
Beskidzkiej
Piesza wycieczka do Wodospadu          
na Mosornym Potoku
Spotkanie z ratownikiem GOPR           
i leśnikiem
Warsztaty rękodzieła - tworzenie
wyrobów ze słomy
Ognisko z pieczeniem kiełbasek 

Bal karnawałowy
Zajęcia artystyczne i zabawy 

Oferta obejmuje:

       2 razy w ciągu turnusu (w cenie     
       wypożyczenie sprzętu oraz skipassy 
       na stok)

       i towarzyszeniem kapeli góralskiej

       integracyjne      

Ośrodek oferuje pobyt w otoczeniu rzeki,
lasu i gór w malowniczej wsi Beskidu
Żywieckiego u stóp Babiej Góry
Obiekt dysponuje odnowionymi pokojami
z pełnym węzłem sanitarnym oraz                  
w większości z balkonami, z których
roztacza się widok na pasmo babiogórskie
OW "Silver" dzieli zaledwie kilka
kilometrów od wyciągów narciarskich,            
w tym najsłynniejszej ze stacji
narciarskich w Zawoi - Ośrodka Mosorny
Groń, oferującego kolej krzesełkową                   
oraz wyciągi orczykowe na Czatoży

 
Ośrodek Wczasowo-Wypoczynkowy

"Silver" w Zawoi

ZAWOJA
Zimowiska 2023

04-11.02.2023

W przypadku zapewnienia
kadry własnej - 4 os. gratis! 

 
1599 zł/os. zł/os. 

+ fakultatywnie (nieobowiązkowo
pakiet narciarski 600 zł) 



Program zimowisk*
 

Dzień 1:
Przejazd autokarem do ośrodka "Silver" w Zawoi. Zakwaterowanie, przydział do grup, zapoznanie                   
z regulaminem zimowisk. Obiadokolacja. Czas na rozpakowanie. Cisza nocna i nocleg.

Dzień 2: 
Pobudka. Śniadanie. Zimowy spacer i poznanie najbliższej okolicy - Zawoi. Obiad. Odpoczynek.
Wymyślanie nazw grup i przygotowanie do prezentacji. Kolacja. Chrzest zimowy. Prezentacja grup                 
i zabawy integracyjne. Cisza nocna i nocleg.

Dzień 3: 
Pobudka. Śniadanie. Zajęcia na stoku (nauka jazdy na nartach pod okiem instruktora). Obiad.
Odpoczynek. Zajęcia w grupach (w zależności od warunków pogodowych: konkursy artystyczne,
konkurs Mam Talent, bitwa na śnieżki, konkurs "Ulepimy dziś bałwana?", zimowa olimpiada itp.).
Kolacja. Wieczór filmowy. Cisza nocna i nocleg.

Dzień 4: 
Pobudka. Śniadanie. Wyjście na krytą pływalnię w Suchej Beskidzkiej. Obiad. Odpoczynek. Zabawy
integracyjne (bańki mydlane, chusta animacyjna klanza itp.). Przygotowanie strojów i masek na bal.
Kolacja. Bal karnawałowy, konkurs na najbardziej pomysłowe przebranie. Cisza nocna i nocleg.

Dzień 5: 
Pobudka. Śniadanie. Zimowy spacer do Wodospadu na Mosornym Potoku. Obiad. Odpoczynek.
Spotkanie z leśnikiem. Kolacja. Wieczór gier towarzyskich (kalambury, Milionerzy, "czółko").                        
Cisza nocna i nocleg.

Dzień 6: 
Pobudka. Śniadanie. Zajęcia na stoku (nauka jazdy na nartach pod okiem instruktora). Obiad.
Odpoczynek. Spotkanie z ratownikiem GOPR. Kolacja. Dyskoteka. Cisza nocna i nocleg.

Dzień 7: 
Pobudka. Śniadanie. Gra w podchody. Obiad. Warsztaty tworzenia ozdób ze słomy. Pakowanie.
Pożegnalne ognisko z pieczeniem kiełbasek i kapelą góralską. Cisza nocna i nocleg.

Dzień 8: 
Pobudka. Śniadanie, podsumowanie kolonii. Wykwaterowanie i wyjazd autokarem w drogę powrotną.

 

*Program jest ramowy, kolejność zajęć i atrakcji może ulec zmianie

12 307 03 00
kontakt@wloczykij.edu.pl


