
OBÓZ NARCIARSKO- SNOWBOARDOWY w SZCZYRKU 
1-10 luty 2010 

 

SZCZYRK - to beskidzka miejscowość turystyczno wypoczynkowa. Jest jednym 
z najpopularniejszych ośrodków narciarstwa i snowboardu. Posiada wiele szlaków turystycznych oraz 
dziesiątki wyciągów narciarskich. Każdy znajdzie tutaj stok odpowiedni dla siebie.  
 
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY  "Adam" położony jest w centrum Szczyrku nad rzeką Żylicą. 
Na terenie ośrodka znajduje się sala gimnastyczna, świetlica, miejsce na ognisko, kawiarnia. Obiekt 
jest chroniony i posiada aktualną kartę kwalifikacyjną zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty.  

ZAKWATEROWANIE  - Budynek hotelowy, pokoje 2, 3, 4 osobowe oraz pokoje typu studio z TV 
i pełnym węzłem sanitarnym. 

WYŻYWIENIE - Uczestnicy będą korzystali ze stołówki znajdującej się na terenie ośrodka. 
Zapewniamy trzy posiłki dziennie oraz prowiant na drogę powrotną. Dodatkowo zapewniamy gorącą 
herbatę oraz batonik energetyczny na stoku. 

TRANSPORT - Autokar lub PKP w zależności od ilości osób. Autokar na miejscu do dyspozycji 
uczestników. 
 
UBEZPIECZENIE - NNW – 10 000 zł 
 
OPIEKA MEDYCZNA – Pielęgniarka, na miejscu, do dyspozycji uczestników. 
 
OPIEKA PEDAGOGICZNA –  kierownik, instruktorzy judo, instruktorzy narciarstwa i snowboardu. 
Dzieci z naszego klubu będą pod opieką trenerów Klubu Judo „Ryś”.   

NARTY I SNOWBOARD –  Na stoku dzieci będą pod opieką istruktorów o specjalizacji narciarstwo 
lub snowboard. Zajęcia będą prowadzone na kilku poziomach zaawansowania w grupach 
maksymalnie 12 osobowych. 
 
OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE - Uczestnicy mogą korzystać z sali gimnastycznej gdzie 
będą odbywały się popołudniowe zajęcia sportowe. 2 -3 razy są przewidziane zajęcia na basenie 
w Centralnym Ośrodku Sportu.               

Dodatkowo do dyspozycji uczestników zimowiska są: 
- sala ze stołami do ping- ponga i bilarda (odpłatnie) oraz "piłkarzyki" 
- sala konferencyjna wyposażona w tablicę oraz rzutnik, 
- miejsce na ognisko, 
- sala dyskotekowa ze sprzętem grającym. 
 
INNE ATRAKCJE 
- gry i zabawy 
- konkursy z nagrodami 
- quizy 
- dyskoteki 
- ogniska z kiełbaskami 

UCZESTNICY – Obóz jest przeznaczony dla dzieci z klubu Judo „Ryś” z grup zaawansowanych 
i naborowych w wieku 9-13 lat (klasa 2-6 SP) 

 
Cena: 1390 zł 

 
CENA NIE OBEJMUJE KARNETÓW ZJAZDOWYCH ORAZ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU. 
Karnety będzie kupować grupowo kierownik obozu, co zezwoli na wynegocjowanie korzystnej ceny. 
 
 
OPŁATY 
Wpłat należy dokonywać w klubie (UKJ Ryś, ul.Na Uboczu 9) od poniedziałku do piątku w godz. 
16.00-20.00 
1 rata – 500 zł do wyczerpania miejsc 
2 rata – 890 zł do 18 grudnia 
UWAGA: Obóz jest organizowany we współpracy z biurem Basket-Tour (www.basket-tour.pl) i część 
miejsc jest rozprowadzana przez to biuro. Ilość dla naszego klubu jest ograniczona (ok. 30 miejsc) 
 
Zapraszamy na naszą stronę www.judo-rys.pl,  www.judonaursynowie.pl 


