
Hotel *** „OGRODZISKO”:
położony nad potokiem Malinka, 

na malowniczym stoku Cieńkowa. 
Zakwaterowanie w  budynku bocznym - 

„Szalbotówka” (standard średni) pokoje 3 
osobowe (WC i prysznic przypada na 2 pokoje).

Do dyspozycji uczestników: jadalnia, kawiarnia, 
świetlica ze sprzętem audiowizualnym, tenis 

stołowy, bilard, zadaszone miejsce na ognisko.

Transport:
autokarem turystycznym z  licencją, zezwoleniem 

i  aktualnymi badaniami technicznymi: Katowice – 
Plac Sejmu Śląskiego – godz. 12:45; Lędziny - plac 

autobusowy przy KWK  „Ziemowit” - godz. 13:30.

Wyżywienie:
4 x dziennie; od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu 

wyjazdu; śniadania i kolacje w formie bufetu.

Program:
• ZAJĘCIA NARCIARSKIE - program obozu skierowany jest do 
młodzieży zainteresowanej nauką lub doskonaleniem jazdy na 
nartach; zajęcia odbywać się będą pod nadzorem instruktora 
na stoku Cieńków w Wiśle Malince w bezpośrednim sąsiedztwie 
pensjonatu. Stacja Narciarska Cieńków to 1000 metrowa kolej 
linowa, wyciągi talerzykowe, około 4,5 km tras narciarskich 
w większości oświetlonych i sztucznie naśnieżanych.
• UCZESTNICY OBOZU - będą korzystali z  wyciągów bez 
ograniczeń. Będą mieli okazję obserwować swoje postępy na 
stoku analizując wraz z  instruktorami zapis wideo z  wybranych 
zjazdów, aby skutecznie doskonalić swoją technikę narciarską.

Ponadto:
• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasy
•  projekcje filmów szkoleniowych i  z  ekstremalnych zawodów 

narciarskich
• piesze wycieczki górskie po beskidzkich szlakach
• zwiedzanie skoczni narciarskiej im. Adama Małysza
• zawody i turnieje z nagrodami.

Program alternatywny przy braku śniegu:
• ZABAWY INTEGRACYJNE - zapoznanie się uczestników i  ich 
integracja, wprowadzenie dobrego klimatu, nawiązanie więzi 
między uczestnikami i kadrą obozową, gry i zabawy.

• TRENAŻER ŻUŻLOWY (turnus 1) - zajęcia dla uczestników 
badające ich czas reakcji przy starcie podczas „wyścigów 
żużlowych”.

• I POMOC PRZEDMEDYCZNA (turnus 1) - symulacja akcji ratowniczej 
w warunkach zimowych oraz transport rannego w trudnym terenie 
górskim, udzielanie I  pomocy metodami prowizorycznymi, gra 
samarytańska sprawdzająca zdobytą przez uczestników wiedzę.

• ĆWICZENIA FITNESS (turnus 2) - ćwiczenia (prowadzone przez 
instruktora) wzmacniające całe ciało, idealne dla zaczynających 
przygodę z fitness’em; większość ćwiczeń wykonywana będzie na 
stojąco do rytmu muzyki, przy użyciu różnych akcesoriów (hantle, 
piłki, butelki z wodą, obciążniki); ćwiczenia wzmacniające i kształ-
tujące mięśnie newralgicznych partii ciała (brzuch, pośladki, uda; 
ćwiczenia relaksacyjne z elementami jogi.

• „MULTISPORT” - turnieje sportowe, wyścigi zespołów na 
nartach wieloosobowych, wyścigi w  workach i  na szczudłach, 
biegi sprawnościowe, zajęcia gimnastyczne i  turnieje sportowe 
oraz rozgrywki w tenisie stołowym, wyścigi rzędów, gry w kręgle, 
zajęcia z chustą animacyjną, zabawy w 3 osobowych „Spodniach 
Clowna”, olimpiada obozowa.

• „WPRAWNE OKO” - strzelanie z  łuków i  proc do tarcz i  celów 
ruchomych.

Cena zawiera:
zakwaterowanie - 7 noclegów, wyżywienie, karnet na wyciągi (bez 
limitu wjazdów), transport do i z ośrodka autokarem turystycznym, 
opiekę kadry pedagogicznej i  instruktorskiej na obozie oraz 
konwojentów podczas przejazdu, ubezpieczenie SKI + NNW (5000 zł) 
Signal Iduna S.A., doraźną, miejscową opiekę medyczną – na telefon.

Wymagany ekwipunek:
mały plecak na wycieczki, narty, strój narciarski i  gogle, kask 
ochronny, ciepła kurtka i spodnie, dres, kurtka przeciwdeszczowa, 
2 pary butów turystycznych, buty typu trampki, latarka z zapasem 
baterii, 2 czapki, 2 pary rękawiczek, okulary przeciwsłoneczne, 
krem ochronny z filtrem UV.
*Wymagane jest zabranie kasku ochronnego na głowę !!!

Uwagi:
• Ze względu na warunki atmosferyczne i  stan psychofizyczny 
uczestników program może ulegać korektom.
• Jeżeli dziecko przyjmuje leki na stałe lub tymczasowo, prosimy 
o  zaopatrzenie uczestnika w  ten lek, a  sposób dawkowania 
prosimy przekazać pisemnie wychowawcy na miejscu zbiórki.
• Kieszonkowe, po przyjeździe dzieci na miejsce, można 
zdeponować u wychowawców.
• Konieczne jest zabranie legitymacji szkolnej i obuwia domowego.
• Adres i numer telefonu ośrodka będą rozdawane przy autobusie 
w dniu wyjazdu.

Cena: 1.149 zł • Termin: 27.01 - 03.02.2018 • 03.02 - 10.02.2018
Wiek uczestników: 10-14 i 14-18 lat

Wisła:
to piękna miejscowość w powiecie cieszyńskim leżąca 

u źródeł największej polskiej rzeki. Dolinę, w której 
usytuowana jest Wisła otaczają malownicze 

pasma Beskidu Śląskiego.
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