MSK Winter Camp 2022
Termin:
Miejsce:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Dojazd:
Wiek uczestników:
Cena:

29.01 – 05.02.2022
Szklarska Poręba
Raad na Uroczysku, Szklarska Poręba
4 posiłki dziennie (w tym podwieczorek)
Autokar ze Zgorzelca lub dojazd własny
od 7 do 13lat
1750zł

Cena zawiera:
- zakwaterowanie (2-, 3- lub 4-os. pokoje)
- wyżywienie
- transport
- ubezpieczenie NNW
- karnety narciarskie
- sprzęt sportowy + kask (jednak zachęcamy do zabrania swojego, idealnie
dopasowanego sprzętu, wraz z kaskiem, gdyż posiadanie własnego sprzętu skraca
czas przygotowania na stok i dzieci mają więcej czasu już pierwszego dnia na zjazdy)
- kadrę wychowawczą/opiekę instruktora narciarstwa
- sesje zdjęciowe podczas zajęć

Wyjazd narciarski skierowany dla dzieci w przedziale wiekowym 6-9 i 10-13 lat:
początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych narciarzy. W czasie
zimowiska uczymy podstaw jazdy na nartach lub doskonalimy dziecka umiejętności.
Program:
1. Szkolenie narciarskie: Na stoku uczestnicy zostają podzieleni na początkujących i
średniozaawansowanych - każdy znajdzie coś dla siebie! Zajęcia na stoku z
instruktorami odbywają się codziennie. Miłośnikom szusowania gwarantujemy
ponadto wypad na nocne narty biegowe z czołówkami do schroniska Orlik. Nie
zabraknie też odrobiny teorii na temat pielęgnacji sprzętu oraz praktycznych zasad
bezpieczeństwa na stoku.
2. Czas poza stokiem upłynie na miłej zabawie w dobrym towarzystwie i pod opieką
wychowawców, w programie m.in.
•
•
•
•
•
•
•

snowtubing - doskonała zabawa dla dzieci - szalone zjazdy
na gumowej oponie
yoga
jogging po terenie górskim
wyprawy w las połączone z grami orientacyjnymi
Wodospad Szklarki i Wodospad Kamieńczyka
treningi koordynacyjne, treningi aerobowo-siłowe
zajęcia taneczne

•
•
•
•
•
•

ognisko z pieczeniem kiełbasek
konkursy
"mądra głowa” - popołudnie gier i łamigłówek
dyskoteki
zimowe zawody w piłkę nożna na śniegu
zabawy i wyścigi na śniegu, "śnieżne wojny”, "śnieżne rzeźby”, wieczory z
piosenką, wieczorki taneczne, zgaduj-zgadula o Karkonoszach

Zakwaterowanie:
Pensjonat ,,Raad na Uroczysku” położony w malowniczym miejscu w Szklarskiej
Porębie; pokoje 2, 3, 4, 5 - osobowe z łazienkami. Na miejscu sala ćwiczeń,
piłkarzyki, ping-pong, bilard. Teren ogrodzony z szałasem ogniskowym i ogrodem.
Wyżywienie:
Cztery posiłki dziennie (w tym podwieczorek). Bardzo smaczna kuchnia domowa.
Kuchnia dostosowuje się diet i do nietolerancji pokarmowych uczestników. Pierwszy
posiłek - obiad w dniu przyjazdu; ostatni – śniadanie.
Należy zabrać ze sobą:

- prosimy o oddanie oświadczenia COVID przy autokarze wskazanemu opiekunowi
(Oświadczenie to znajduje się na ostatniej stronie tego dokumentu)
- dopasowany, sprawny sprzęt narciarski (w przypadku jego braku, wypożyczamy sprzęt
uczestnikowi na miejscu)
- ubranie zimowe narciarskie: zimowa kurtka/spodnie narciarskie/kombinezon, rękawiczki, szalik,
czapka, ciepła kurtka na spacery, swetry, bielizna termoaktywna/podkoszulki (będą pierwszą
warstwą chroniącą dziecko przed chłodem), chłopięce getry i rajstopy bawełniane (3-4 pary),
skarpety ciepłe
- ubiór zimowy do biegania/piłki nożnej: „lżejsze” zimowe leginsy/getry.

- mały plecak
- ręczniki + kosmetyczka
- wygodny, lekki strój sportowy do zajęć fitness w Sali
- buty zimowe, buty sportowe, klapki/kapcie
- ubiór na dyskotekę
- latarka czołowa
- jabłuszko na śnieg
- krem zimowy i pomadka ochronna z filtrem UV
- dzieci mogą zabrać ze sobą kieszonkowe na drobne, „swoje” wydatki, gdyż istnieje
możliwość zrobienia niewielkich zakupów w sklepie spożywczym.

Polub i udostępnij nas na Facebooku (śledź relacje z
obozu)! https://www.facebook.com/yourmskakademie/

Inne:

Organizator z powodu małej ilości uczestników zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu z
wyznaczonego miasta, możliwość zmiany miejsca i godziny wyjazdu oraz środka transportu.
TRYB COVID-19 (obowiązuje do odwołania):
Program, zakwaterowanie, transport oraz procedury postępowania są dostosowane do
wytycznych wydanych przez GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i
młodzieży.
Uczestnicy powinny być zaopatrzeni przez rodziców w indywidualne osłony nosa i ust do
użycia podczas imprezy.
Rodzice zobowiązani są do podpisania dodatkowego regulaminu zawierającego zasady
bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego oraz podpisanie
dodatkowych oświadczeń dołączonych do karty kwalifikacyjnej.
Poszczególne punkty programu mogą zostać odwołane lub zamienione na inne w razie
ewentualnego wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez GIS, MZ i MEN.

