
 
BIAŁE SZALEŃSTWO – 7 Dni w Wiśle 

 
Wiek: 6 – 18 
 
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. 

Obiekt dysponuje 64 miejscami noclegowymi. Gościom oferuje komfortowo urządzone 
pokoje dwu-, trzy-, cztero, pięcioosobowe oraz studia składające się z dwóch pokoi. Każdy z 
nich wyposażony jest w pełen węzeł sanitarny oraz internet bezprzewodowy. Ośrodek 
dysponuje jadalnią oraz dużą salą mogącą posłużyć jako sala konferencyjna, świetlica dla 
dzieci, czy miejsce organizacji zabaw przy muzyce.   

Wycieczka 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. 
 
Sprzęt 
 
Dobór sprzętu ma duże znaczenie, odpowiednio dobrany pomoże w szybszym robieniu 
postępów. Z Uczestnikami, którzy nie posiadają własnego sprzętu, instruktorzy wybiorą się 
do wypożyczalni, gdzie pomogą dobrać odpowiednie wyposażenie. Sprzęt wypożyczamy za 
dopłatą. Nasi instruktorzy pomogą przy wyborze odpowiednich rozmiarów desek i butów, a 
także przy regulacji wiązań. Każdy Uczestnik powinien posiadać swój własny kask narciarski. 
 
 



Niedziela  
 
Przyjazd, zakwaterowanie grupy 
 
15. 00 Obiad 
16. 00 Spotkanie integracyjne, zapoznanie z regulaminem ora planem wyjazdu 
17. 00 Wyjście na stok, przymierzenie i wypożyczenie sprzętu 
19. 00 Kolacja 
20. 00 Zabawy integracyjne 
21. 00 Toaleta wieczorna 
 
Poniedziałek  
 
07. 30 Pobudka 
08. 00 Śniadanie 
09. 00 Wyjście na stok Pasieki 
09. 30 – 13. 30 Zajęcia na stoku 
14. 30 Obiad 
15. 30 ABC narciarstwa – zasady poruszania się po stoku, style jazdy, serwis 
17. 00 Zabawa w ślimaka  
19. 00 Kolacja 
20. 00 Zabawy integracyjne 
21.00 Toaleta wieczorna 
 
Wtorek  
 
07. 30 Pobudka 
08. 00 Śniadanie 
09. 00 Wyjście na stok Pasieki 
09. 30 – 13. 30 Zajęcia na stoku + Snow Tubing! 
14. 30 Obiad 
16. 00 Wyjazd do miasteczka, zwiedzanie, zakupy, powrót na pieszo 
19. 00 Kolacja 
20. 00 Wieczór filmowy + gorąca czekolada 
21.00 Toaleta wieczorna 
 
Środa 
 
07. 30 Pobudka 
08. 00 Śniadanie 
09. 00 Wyjście na stok Pasieki 
09. 30 – 13. 30 Zajęcia na stoku 
14. 30 Obiad 
16. 00 Wyjazd do Ustronia, a tam: kino 7D, planetarium, tor saneczkowy   
19. 00 Kolacja 
20. 00 Dyskoteka z karaoke, Walentynki 
21.00 Toaleta wieczorna 



Czwartek 
 
07. 30 Pobudka 
08. 00 Śniadanie 
09. 00 Wyjście na stok Pasieki 
09. 30 – 13. 30 Zajęcia na stoku 
14. 30 Obiad 
15. 45 Wyjazd do Aquapark Tropicana Gołębiewski 
19. 00 Kolacja 
20. 00 Mam talent 
21. 00 Toaleta wieczorna 
 
 
Piątek  
 
07. 30 Pobudka 
08. 00 Śniadanie 
09. 00 Wyjazd na większy stok 
09. 30 – 13. 30 Zajęcia na stoku, oddanie sprzętu 
14. 30 Obiad 
15. 30 Gry i zabawy  
17. 30 Czas na pakowanie 
19. 00 Ognisko z kiełbaskami, pożegnanie, rozdanie pamiątkowych dyplomów 
21. 00 Toaleta wieczorna 
 
 
Sobota  
 
07. 30 Pobudka 
08. 00 Śniadanie 
09. 00 Wykwaterowanie i wyjazd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Cena już od 1199 zł! 
Cena przy ilości 40 uczestników 
  

Cena zawiera: 
 
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską 
Opiekę koordynatora przez cały czas trwania wyjazdu 
Zakwaterowanie i wyżywienie 
Bilety wstępu, karnety narciarskie 
Pobyt opiekunów szkolnych (1 opiekun przypada na 15 dzieci) 
Fotorelację 
Ubezpieczenie NNW 
 

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

Co zabrać: 
 
KASK! 
Ważną legitymację szkolną 
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 

 
 


