„ODJAZDOWE ZIMOWISKO” w Karpaczu 09 - 16.02.2020

wiek uczestników: 6-16 lat

8 dni (7 noclegów)
To oferta dla tych, którzy w czasie zimowych ferii marzą o odpoczynku od szkoły w białej scenerii, górskich szlakach lub
stokach oraz o niezapomnianych przeżyciach. W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno ci, którzy po raz
pierwszy wyjadą na zimowisko i marzą tylko o zabawach na śniegu, jak również i ci, którzy chcą nauczyd się jeździd na
nartach lub codziennie poszusowad na stoku doskonaląc swoje umiejętności. W tym roku po raz kolejny jedziemy
w Karkonosze - do miasta u stóp Śnieżki – Karpacza. To znany punkt na mapie turystycznej Polski. Wśród wielu atrakcji
miasta jest np. Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Zabawek, Park Bajek, Skocznia Orlinek oraz będąca jedną z jego
wizytówek - Świątynia Wang. Karpacz w zimowej odsłonie jest niezwykle popularny m.in. ze względu na kilkanaście
stoków narciarskich znajdujących się w obrębie miasta, z których większośd dysponuje sztucznym naśnieżaniem oraz
oświetleniem umożliwiającym jazdy wieczorne. Wiele tutejszych atrakcji oraz wspaniały mikroklimat tworzą
z miejscowości wymarzone miejsce na wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Dom Wczasów Dziecięcych „ARCHITEKTON” w Karpaczu
Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” położony jest w Karpaczu Górnym na wysokości 870 m n.p.m., 10 minut drogi
od słynnego Kościoła Wang, blisko stoku narciarskiego z orczykami o długości 350 m (50m od obiektu) ze sztucznym
naśnieżaniem i jazdami wieczornymi. Wokół roztaczają się piękne widoki na Karkonosze. W obiekcie jest duża sala,
profesjonalna klasa multimedialna, stół do tenisa stołowego i bilarda, sala z TV, piłkarzyki, kącik fitness, sprzęt do
organizowania wieczornych animacji (np. wieczorów filmowych, dyskotek i gier świetlicowych). Ośrodek oferuje
przestronne, ciepłe i wygodne pokoje 4-6 osobowe – częśd pokoi z łazienkami, pozostałe z umywalkami. Na korytarzach
świeżo wyremontowane i czyste natryski i toalety. Bardzo przyjazny i przesympatyczny personel ośrodka niewątpliwie
wpływają na magiczną atmosferę pobytu.

WYŻYWIENIE
Pełne wyżywienie – na miejscu w stołówce ośrodka – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (pobyt
na zimowisku zaczyna się obiadokolacją a kooczy śniadaniem). Pyszna, domowa kuchnia.

OPIEKA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA
Zapewniamy profesjonalną opiekę pedagogiczną: doświadczonego kierownika, sprawdzonych wychowawców,
profesjonalnych instruktorów z uprawnieniami na co dzieo pracujących z dziedmi i młodzieżą. Całodobowa opieka
medyczna. Zimowisko zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

PROGRAM POBYTU:
- nauka i doskonalenie jazdy na nartach
- nauka i doskonalenie jazdy na snowboardzie
- piesze wycieczki i zwiedzanie atrakcji Karpacza
- zabawa w Parku Wodnym Tropikana w Hotelu „Gołębiewski” (10min. spacerkiem od ośrodka)
- wizyta w Karkonoskich Tajemnicach - multimedialnym centrum wiedzy o legendach Karkonoszy
- gry i zabawy na świeżym powietrzu: bitwy na śnieżki, zjazdy na sankach, konkurs na rzeźby w śniegu
- Bal Walentynkowy z konkursami
- dyskoteki i wieczory filmowe
- ciekawe warsztaty tematyczne
- i wiele innych atrakcji

CENA ZIMOWISKA/OBOZU:
W cenę zimowiska wliczony jest transport (autokar z pasami), zakwaterowanie (8 dni pobytowych, 7 noclegów), pełne
wyżywienie, opieka pedagogiczna i medyczna, realizacja programu pobytu, ubezpieczenie NNW. Grupy korzystają z
wyciągu „Pod Wangiem”
Nasze programy:
Program 1 „ZIMOWISKO NA LUZIE”
- program pobytu bez jazdy na nartach lub na snowboardzie; w programie ciekawe wycieczki i warsztaty
- idealny dla dzieci wyjeżdżających po raz pierwszy na zimowisko lub dla tych, którzy po prostu nie lubią stoku
- program będzie zrealizowany przy grupie min. 15 osób

Pogram 2 OBÓZ„NARTY”
- codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora, w zależności od stopnia zaawansowania, kondycji oraz postępów
uczestników
- nauka podstaw i doskonalenie technik jazdy na nartach w podziale na grupy zaawansowania
- zajęcia na stoku dostosowane specjalnie do wieku i możliwości uczestników
Program 3 OBÓZ „SNOWBOARD”
- codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktorów w zależności od stopnia zaawansowania, kondycji oraz postępów
uczestników
- nauka podstaw i doskonalenie technik jazdy na snowboardzie w podziale na grupy zaawansowania
UWAGA!!
Środki na karnety i ewentualne wypożyczenie sprzętu przekazujemy w styczniu na zebraniu lub w dniu wyjazdu

CENA zimowiska i obozu:

Program 1 – 1120,-zł.
Program 2 i 3 – 1320,-zł.
KOSZT KARNETÓW (6 dni jazdy):
GRUPY POCZĄTKUJĄCE: 210 zł. na turnus
GRUPY JEŻDŻĄCE: 300 zł. na turnus
b/ wypożyczenie kompletu sprzętu 180 zł. (30zł/ dzieo)
→ uczestnicy obozu jeżdżący na nartach lub snowboardzie zabierają ze sobą KASKI

ORGANIZACJA I PROWADZENE
Fundacja „ANIMADA” ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
www.animada.pl; animada.kontakt@gmail.com
Koordynator wyjazdu: Anna Jantas tel. 579-077-363

ZAPISY NA ZIMOWISKO I WARUNKI REZERWACJI MIEJSCA
KROK NR 1
Zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres: animada.kontakt@gmail.com lub sms na nr: 579-077-363
Zgłoszenie w formie: Karpacz, program nr …., imię i nazwisko dziecka, wiek i nr pesel dziecka, kontakt do rodziców – tel.
i e-mail
KROK NR 2
Do 2 dni od otrzymania zgłoszenia prześlemy drogą mailową potwierdzenie dostępności miejsca.
KROK NR 3
Wraz z potwierdzeniem dostępności miejsca prześlemy harmonogram wpłat i dane do przelewu.
KROK NR 4
Po zaksięgowaniu wpłaty zadatku w wysokości 300 zł. prześlemy dokumenty wyjazdowe, których wypełnienie,
podpisanie i przekazanie będzie warunkiem udziału w wyjeździe (szczegóły odnośnie przekazywania/składania
dokumentów będą podane drogą mailową)

O zakwalifikowaniu się dziecka na zimowisko Karpacz 2020 decyduje kolejnośd zgłoszeo i wpłata zadatku
na konto.
Fundacja „ANIMADA” jest organizacją non-profit, dlatego wszystkie pozyskane środki
zostaną wykorzystane w celu organizacji i uatrakcyjnienia programu Zimowiska Karpacz 2020

Informacje dodatkowe:


Zimowisko rozpoczyna się w niedzielę 09.02.2020 r.



Planujemy wyjazd autokarem z Wrocławia ok godz. 15:00 (zbiórka na parkingu Królewiecka)



Pierwszy posiłek w ośrodku - obiadokolacja



Planowany powrót do Wrocławia 16.02.2020r. (niedziela) ok. godz. 13:00



W trzecim tygodniu stycznia 2020 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci wyjeżdżających z nami na ferie
zimowe oraz będą również pełnione dyżury w czasie których będzie można złożyd dokumenty i porozmawiad na
temat wyjazdów. O dokładnych terminach poinformujemy pod koniec listopada 2019)

