ZIMOWISKO W RZECZCE 16.02. - 23.02.2020
wiek uczestników: 5-13 lat

RZECZKA to malownicza dolnośląska wieś położona w obrębie Sudetów Środkowych, u podnóża najwyższego szczytu
Gór Sowich - Wielkiej Sowy (1015 m n.p.m.). Położona około 20km na południowy-wschód od Wałbrzych, nieopodal
granicy z Czechami. Miejscowośd rozpościera się wzdłuż drogi prowadzącej z Walimia do Sokolca. Początki osady sięgają
XVII wieku, ale czasy świetności rozpoczęły się dla niej dwieście lat później – za sprawą doskonałych warunków
narciarskich, które sprawiły, że do Rzeczki zaczęli ściągad amatorzy jazdy na deskach. To doskonałe miejsce wypadu dla
tych, którzy chcą się oddad zimowemu szaleostwo na różnym stopniu zaawansowania, ale również dla amatorów
pieszych wycieczek i odkrywania ciekawych miejsc.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Mieszkad będziemy we wspaniałym ośrodku Sowia Grapa, położonym praktycznie na stoku narciarskim, co eliminuje
uciążliwe wycieczki do wyciągów. Uczestnicy zakwaterowani będą w 2-6 osobowych pokojach z pełnym węzłem
sanitarnym. Wokół obiektu duży teren do wypoczynku wraz z placem zabaw oraz zadaszony grill. W ośrodku duża sala
jadalniana gdzie serwowane są pyszne posiłki (posiłki 3 razy dziennie + podwieczorek) Pełne wyżywienie – na miejscu w
stołówce ośrodka – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (pobyt na zimowisku zaczyna się obiadokolacją a kooczy
śniadaniem). Pyszna, domowa kuchnia. Właściciele pensjonatu są bardzo przyjaźni dzieciom.

OPIEKA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA
Zapewniamy profesjonalną opiekę pedagogiczną: doświadczonego kierownika,
sprawdzonych wychowawców
z doświadczeniem i uprawnieniami na co dzieo pracujących z dziedmi i młodzieżą. W czasie zajęd i nauki jazdy na nartach
na stoku dodatkowo zapewniony Nadzów i opieka instruktorów narciarstwa. Całodobowa opieka medyczna. Zimowisko
zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

PROGRAM POBYTU (8 dni/ 7 noclegów):
- nauka i doskonalenie jazdy na nartach/snowboardzie na bezpiecznym stoku położonym
przy ośrodku + ewentualne jazdy wieczorne na oświetlonym stoku narciarskim
- piesze wycieczki
- wyjazd na kryty basen z ciepłą wodą
- wycieczka autokarowa do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu
- zwiedzanie kompleksu poniemieckich sztolni Riese
- gry i zabawy na świeżym powietrzu: bitwy na śnieżki, zjazdy na sankach,
konkurs na rzeźby w śniegu
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- dyskoteki i wieczory filmowe
- zimowe warsztaty, konkursy i wiele innych atrakcji

CENA ZIMOWISKA:
W cenę zimowiska wliczony jest transport (autokar z pasami), zakwaterowanie (8 dni pobytowych, 7 noclegów), pełne
wyżywienie, opieka pedagogiczna, instruktorska i medyczna, realizacja programu pobytu, ubezpieczenie NNW.

1220 ,-zł.

Program 1

ZIMOWISKO NA LUZIE

Program 2

ZIMOWISKO DLA NAJMŁODSZYCH – NARTY ABC

1420 ,-zł.

Wiek uczestników: 5-10 lat
Oferta dla dzieci, które po raz pierwszy będą miały kontakt z nartami lub nie opanowały jeszcze podstaw jazdy. Program
przewiduje naukę jazdy na nartach od podstaw w małych grupach.
Pogram 3 ZIMOWISKO NARTY lub SNOWBOARD

1420 ,-zł.

- codzienne zajęcia na stoku pod opieką instruktora, w zależności od stopnia zaawansowania, kondycji oraz postępów
uczestników
- doskonalenie technik jazdy na nartach w podziale na grupy zaawansowania
- zajęcia na stoku dostosowane specjalnie do wieku i możliwości uczestników
Grupy korzystają głównie z Kompleksu Wyciągów Narciarskich „Górnik .Niemniej karnet ważny jest na 6 wyciągów.
Do dyspozycji grup trzy wyciągi orczykowe oraz talerzyk do długości do ok. 500 m każda. Stoki są oświetlone,
ratrakowane oraz sztucznie dośnieżane.

Dodatkowo KOSZT KARNETÓW (6 dni jazdy):
koszt karnetu Program 2: 180 zł. na turnus
koszt karnetu Program 3: 280 zł. na turnus
koszt wypożyczenia kompletu sprzętu 180 zł. (30zł/ dzieo)

UWAGA: środki na karnety i wypożyczenie sprzętu przekazujemy na styczniowym zebraniu lub na zbiórce na wyjazd
→ 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: Rzeczka, program nr …., imię i nazwisko dziecka, wiek i nr pesel dziecka, kontakt do rodziców –
tel. i e-mail
KROK NR 2
Do 2 dni 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 Rzeczka 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 Rzeczka 2020

Informacje dodatkowe:


Zimowisko rozpoczyna się w niedzielę 16.02.2020 r.



Planujemy wyjazd autokarem z Wrocławia o godz. 15:30 (zbiórka o godz. 15:00 na parkingu Królewiecka)



Pierwszy posiłek w ośrodku - obiadokolacja



Planowany powrót do Wrocławia 23.02.2020r. (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)

