
 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA ZIMOWISKA PORONIN 2017 

          

Zajęcia narciarskie - Stacja Narciarska SUCHE SKI      

Dla dzieci Górka szkoleniowa   - orczyk, taśma  opłaty w cenie zimowiska   

Dzieci poznają podstawy jak: chodzenie w nartach, podchodzenie pod górę, hamowanie, 

używanie kijków, jak korzystać z wyciągów oraz jazda już na nartach.     

Dzieci które już potrafią jeździć na nartach doszlifują swoje umiejętności tak, aby poradzić sobie 

na dużym stoku.      

Wypożyczenie dzienne sprzętu narciarskiego BLIZARD komplet do zabrania do ośrodka 40 zł + 5 zł 

kask z goglami -  opłata we własnym zakresie  - opłata może ulec zmianie ze względu na liczbę 

uczestników jazdy.     

Wypożyczenie sprzętu narciarskiego  BLIZARD komplet  na 2 h  na miejscu 20 zł  + 3 zł  kas i gogle - 

opłata we własnym zakresie j/w 

Wyjścia na narty w zależności od potrzeby od 2 – 3 dni w czasie pobytu w Poroninie   

   

Sugerowana propozycja co dziecko powinno mieć ze sobą : 

1.  Ciepłą czapkę, szalik, rękawice nieprzemakalne, ew. mogą być drugie na zapas wymiennie 

lżejsze.  

2.  Skarpety ciepłe na każdy dzień i dodatkowo 2 -3 pary na zapas, lub według potrzeby  

3.   Buty ciepłe, na śnieg, wygodne buty na spacery       

4.  Zimową kurtkę nieprzemakalną z kapturem, szczelną - może być także druga na zapas   

5.  Spodnie ciepłe nieprzemakalne        

6.  Google, czapkę mieszczącą się pod kask,: kominiarkę, pilotkę  

7. jeśli dziecko posiada swój sprzęt narciarski może zabrać ze sobą    
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Wycieczka do Niedzicy       

Zwiedzanie Zamku, Zwiedzanie Elektrowni 

Zakupy po stronie słowackiej można płacić złotówkami, – jeśli czas pozwoli. 

 

Wycieczka do Szczawnicy 

Zwiedzanie Pijalni Wód Mineralnych,  

Zjazd i wjazd na Palenicę kolejką krzesełkową  

Spacer po deptaku wzdłuż Grajcarka 

Zwiedzanie Wąwozu Homole         

          

Wyjazdy na basen - Zakopane       

Przewidziany pobyt w Aquaparku w Zakopanem 2 h  

     

Sugerowana propozycja, co dziecko powinno mieć ze sobą: 

 1. Strój kąpielowy         

2. Ręcznik kąpielowy tylko na basen        

3.  Klapki basenowe         

4. Okulary basenowe, jeżeli jest taka potrzeba, czepek, żel pod prysznic, grzebień    

          

Wycieczka do Zakopanego - Krupówki         

Krupówki ze swoimi uroczymi zakątkami spacer, pijalnia gorącej czekolady, zakupy góralskich 

pamiątek. 

     

Sugerowana propozycja :  

1. Pieniążki na upominki, napoje itp.       

2. Wygodne buty, kurtkę, czapkę, rękawiczki, szalik 

3.  Plecak, chusteczki higieniczne, portfel       

  

 

 



 

      

Zakwaterowanie Ośrodek Dziubasówka        

Ośrodek położony 7 km od Zakopanego       

Od ośrodka stok narciarski położony jest ok..700 m        

Na uczestników czekają pokoje 2 -5 osobowe z łazienkami      

W obiekcie znajduje się jadalnia, - posiłki wydawane na miejscu -śniadania, obiady, kolacje 

  

Obiekt znajduje się w bezpiecznej okolicy        

          

Dodatkowe rzeczy nie wymienione wyżej :  

1. Legitymację szkolną aktualną 

2. Zapasowe rękawiczki 

3. Torby na brudną bieliznę 

4. Zapasowe buty na wycieczki  

5. Kieszonkowe  

6. Przybory do mycia tj: pasta do zębów, szczoteczka, gąbka, żel pod prysznic, szampon do 

włosów, grzebień, pomadka do ust. 

7. Ręcznik na baseny, ręcznik duży do kąpieli codziennej, mały ręcznik 

8. Koszula nocna, piżama  

9. Wygodne buty miękkie do chodzenia po Ośrodku 

10. Ładowarkę do telefonu, jeżeli będzie dziecko posiadało – telefony będą wyłącznie 

wyznaczone godziny, w których będą mogły dzieci korzystać. 

11. Lekarstwa: na chorobę lokomocyjną, przeciwbólowe. 

 

 

ZBIÓRKA – dzień wyjazdu 12.02.2017 

 NIEDZIELA O GODZINIE 9.00  – PARKING AQUAPARK RADOM 

 

 

  


