
Sportowy weekend 
w Wiśle 

26.02 - 2.03.2021
3 dni szkolenia (4h dziennie)
popołudniowe zajęcia na sali 

video analiza jazdy na
nartach/snb

 

CENA:
1250 zł



MIEJSCE:
Piękny widok na całą panoramę miasta, Krokus zawdzięcza wyjątkowemu położeniu na zboczu

Partecznika, na wysokości 529 m n.p.m – wystarczy tylko otworzyć okno, by Twoim oczom ukazał się
niezapomniany widok Beskidów i leżącej w ich sercu Wisły.  Krokus znajduje się blisko centrum miasta, do
którego można dojść w niecałe 20 minut. Obiekt usytuowany jest w cichej i spokojnej okolicy, z dala od

hałaśliwych ulic, co gwarantuje spokój odpoczywającym.
 

OPIS CAMPU:

W|IEK UCZESTN|IKÓW 7 - 14 lat
 

Zabieramy Twoje dziecko na przedłużony weekend do Wisły na narty lub snowboard! :) 3 dni intensywnej
nauki jazdy na nartach pozwoli Twojemu dziecku oderwać się od komputera i chociaż przez chwilę

poczuć ZIMĘ w tym roku!  
Oprócz udziału w kursie, uczestnicy mają zapewnione animacje wieczorne.

Zajęcia na stoku prowadzone są prez wykwalifikowaqnych trenerów z wieloletnim doświadczeniem.



PROGRAM: 

wyjazd autokarem 
kolacja
spotkanie organizacyjne, dobór sprzętu narciarskiego bądź snowboardowego  

1dzień - piątek

2 - 4 dzień - sobota - poniedziałek
8.00 - 8.30 śniadanie
9.30 - wyjazd na stok
10.00 - 14.30 szkolenie narciarskie lub snowboardowe (4 h szkolenia oraz 30 min przerwy)
15.30 - obiad
17.00 - 19.00 - popołudniowy blok zajęć (sala sportowa, seans kinowy, spacer, ognisko)
19.30 - kolacja
20.00 - videoanaliza
22.00 cisza nocna

5 dzień 
przyjazd w godzinach popołudniowych do Warszawa



CENA ZAWIERA: 

nocleg w pensjonacie KROKUS (5 dni)
wyżywienie FB (śniadanie, obiad, kolacja)
napoje do posiłków
wszystkie atrakcje objęte programem
4 h kurs na nartach lub snowboardzie (kurs snowboardowy zostanie zrealizowany przy grupie min.
4 osoby - w innych przypadku cena zostaje ustalona indywidualnie)
transport autokarem
ubiezpieczenie NNW
opiekę kadry wychowawczej oraz trenerskiej
gadźet pamiątkowy

CENA NIEZAWIERA: 

wyżywienia podczas przejazdu autokarem do i z obozu
wyżywienia podczas przerwy w kursie na stoku narciarskim
wydatki własne
karnet narciarski (250 zł)
wypożyczenie sprzętu (130 żł lub wypożyczenie we własnym zakresie) 



PŁATNOŚĆ: 

1250 zł płatne 3 dni od dokonania rezerwacji
 
 

FUNDACJA MOVE CAMP, z siedzibą WARSZAWA 
01-840,al. WŁADYSŁAWA REYMONTA 19/41

Nr konta: 85 1140 2004 0000 3802 7807 8041

DANE DO
PRZELEWU:

tytułem: "Weekend w Wiśle 2021 - imię i nazwisko uczestnika"

szczegółowe informacje:
Karolina: 509 469 108

obozymovecamp@gmail.com


