
 
ZAPRASZAMY NA OBÓZ NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY 

BIAŁE SZALEŃSTWO – 7 Dni w Wiśle 
 

Termin: 02.02 – 08.02.2020 
Wiek uczestników: 8-14 lat 

 
Organizator:  
 
Sunshine Events Przemysław Grzęda, wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 11061 

 
Opis programu: 
 
Zapraszamy na wyjątkowe szaleństwo narciarsko – snowboardowe do Wisły w Beskidzie 
Śląskim. Mieszkać będziemy w ośrodku „Słoneczny Gród” , który jest umiejscowiony w 
malowniczej dolinie Wisła Głębce, oddalony od centrum miasta Wisła o około trzy kilometry. 
Do najbliższego stoku „Pasieki” mamy około 800 metrów. 
 

Obóz ma na celu łagodne 
wprowadzenie naszych Uczestników 
w świat białego szaleństwa. Poprzez 
zabawę i odpowiednie natężenie 
zajęć zarazimy ich miłością nie tylko 
do nart i snowboardu, ale także do 
zdrowego stylu życia, jaki promują 
sporty zimowe. W młodości łatwiej 
nabiera się umiejętność jazdy, dzięki 
czemu w przyszłości można nabierać 
systematycznie doświadczenia i 
czerpać z narciarstwa przyjemność, 
relaks i czystą frajdę! 

 
W czasie zajęć w grupie Uczestnicy są w stanie zobaczyć jak inni czerpią radość z uprawiania 
narciarstwa, co według nas jest najlepszym sposobem, aby wzbudzić zainteresowanie tym 
sportem. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, maksymalnie 8 – 12 osób na jednego 
instruktora (osobne grupy narciarskie i snowboardowe – prosimy o deklarację w momencie 
zapisywania), pozwala to  z jednej strony zachować indywidualne podejście, a z drugiej dać 
odpowiedni kontakt z rówieśnikami. 
 



 
 
Nauka  
 

• Zajęcia narciarskie i 
snowboardowe odbywają się 
codziennie (oprócz pierwszego 
i ostatniego dnia obozu).  

• W trakcie jednego bloku 
uczestnicy spędzają na stoku 
około 4 godzin, a ostatniego 
dnia do 6 godzin. W tym czasie 
znajdziemy również chwilkę na 
łyk gorącej herbatki i zabawy 
w śniegu.  

 
Trasy 
 

• Zaczynać będziemy od nauki na łatwych trasach narciarskich blisko ośrodka 
wypoczynkowego.  

• Uczestnicy, którzy wykażą się dobrą techniką jazdy będą mieli okazję wyjechać na 
większe stoki.  

 
 

Po zejściu ze stoku: 

• Wykłady na temat pielęgnacji 
sprzętu, zasad bezpieczeństwa w 
górach i dekalog FIS  

• Snow Tubing + Zawody w 
zjeżdżaniu na „jabłuszkach” 

• Aquapark Gołębiewski 

• Zwiedzanie miasta 

• Zimowe kino 

• Zajęcia integracyjne 

• Ognisko 

• „Nocne jazdy” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cena 1599 zł 
(obóz zostanie zorganizowany przy ilości minimum 20 uczestników) 
  
Cena zawiera: 

• Transport 

• Zakwaterowanie i wyżywienie 3 x dziennie (śniadania, obiady, kolacje). Zaczynamy 
obiadem w pierwszy dzień wycieczki i kończymy śniadaniem w dniu ostatnim + 
prowiant 

• Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską 

• Karnety narciarskie 

• Wstęp do Aquaparku 

• Ubezpieczenie NNW 

• Całodobową opiekę wychowawczą 

• Pamiątkę dla uczestników 

• Fotorelację 
 

Cena nie zawiera: 

• Wypożyczenia sprzętu (przy wypożyczeniu grupowym na miejscu bardzo dobre 
warunki cenowe – 150-200 zł za komplet) 

 
 
Co zabrać: 

• KASK  

• Legitymację szkolną oraz poprawnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną 

• Czapkę, szalik, dwie pary rękawiczek (nie wełniane), skarpety narciarskie 

• Odzież na różne temperatury oraz odpowiednie obuwie zimowe 

• Przybory do mycia i ręcznik 

• Mały plecak na wyjścia 
 

 
 
 
 

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów obozu: 

 

E-mail: przemo@sunshineevents.pl 

 

Telefon: 725 482 512 

 

Strona: www.sunshineevents.pl 

 

mailto:przemo@sunshineevents.pl
http://www.sunshineevents.pl/

