Ognisko „Echo” zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat
na narty do Tresny koło Żywca

Centrum Wypoczynku

„ODYS” w Tresnej

OBÓZ AKTYWNEJ REKREACJI w HOTEL - Centrum Wypoczynku ODYS
ośrodek wypoczynkowy w Beskidach
REKREACJA NARTY i snowboard (grupa min.7 osób)
Ognisko TKKF Echo: www.tkkfecho.pl
Centrum Wypoczynku „ODYS” w Tresnej: https://www.hotelodys.pl/osrodekwypoczynkowy-beskidy-jezioro-zywieckie.html
Termin

Odpłatność uczestników

26.01-02.02.2019

1700 PLN

W kosztach: wyciągi narciarskie – nauka i doskonalenie jazdy z instruktorem
Stołówka

Pokój

Program:
26.01.2019
Przyjazd do Tresnej w godzinach południowych. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w Ośrodku.
27.01 – 01.02
- Zajęcia z instruktorem na stokach narciarskich na Górze Żar https://www.narty.pl/galeriezdjec/polska/gora-zar.html blisko ośrodka oraz wyjazdy autokarem na inne wyciągi narciarskie.
Ognisko z kiełbaskami w góralskiej altanie na terenie ośrodka.
- Zajęcia dodatkowe na pływalni w Żywcu, zajęcia i zabawy na śniegu, zajęcia z technik pamięciowych
dla dzieci, zabawy sportowe na sali gimnastycznej w tym piłka nożna, tenis stołowy, piłkarzyki,
dyskoteka, TV, Video, DVD,
- program animacyjny (quizy, zajęcia plastyczne, wieczorki z gitarą,
zabawy z chustą Klanza),
02.02.
Po śniadaniu wykwaterowanie z ośrodka i przygotowanie do wyjazdu.
Wyjazd z Korbielowa autokarem w godz. przedpołudniowych.
Świadczenia:
Transport z Warszawy do Tresnej i powrót do Warszawy autokarem.
Autokar do dyspozycji na miejscu.
Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym w Beskidach- Centrum Wypoczynku ODYS
w pokojach 2, 3, 4 osobowych w domkach z pełnym węzłem sanitarnym w zabudowie szeregowej
Całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie) w stołówce na terenie ośrodka.
Wyciągi narciarskie – nauka i doskonalenie jazdy na nartach z instruktorem.
Ubezpieczenie od NW.
UWAGA: w przypadku „TOTALNEGO OCIEPLENIA” i braku śniegu, program narciarski będzie zmieniony
na alternatywny program sportowy i turystyczny (dodatkowa pływalnia, sala gimnastyczna, wycieczki)
Informacje dodatkowe:
- Istnieje możliwość wypożyczenia nart, butów, kijków i kasków na miejscu – ulgowo dla naszej grupy
po 25 zł/os/dzień za komplet.

Góra_Żar

Miejsce, termin odjazdu i powrotu autokaru:
Wyjazd z Warszawy 26 stycznia 2019 r. (sobota) o godz. 8.30;
Powrót do Warszawy 02 lutego 2019 r. ( sobota ) w godzinach wieczornych
ZBIÓRKA: o godz. 08.00 na parkingu Skra Warszawa
ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15.12.2018 r. na bieżąco od zaraz

emailem na adres: tkkfecho@o2.pl , tel 783 936 710
oraz
u Pani Moniki Kulawiak e-mail: mgkulawiak@poczta.onet.pl , tel. 506 825 338
lub u Pana Pawła Dróżdż e-mail: paweld8@wp.pl , tel: 518 871 080

Zajęcia na stoku

REZERWACJA MIEJSCA:
-przedpłata w wysokości min. 500 zł + 30 zł składka oraz złożenie karty kwalifikacyjnej deklaracji uczestnika gwarantuje zarezerwowanie miejsca.
(do pobrania: http://tkkfecho.pl/wp-content/uploads/2015/02/KARTAKWALIFIKACYJNA.pdf oraz http://tkkfecho.pl/wpcontent/uploads/2015/02/REGULAMIN-na-wyjazd-zal.-do-karty-kwalifikacyjnej1.pdf

Pozostałą część odpłatności należy wnieść najpóźniej do
25.12.2018 r.
WPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA:
TKKF Ognisko „ECHO”, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa PKO BP S.A.
V O/W-wa, Nr 55 1020 1055 0000 9602 0113 7850
z dopiskiem informującym o nazwie, terminie i miejscu obozu oraz za
kogo dokonana jest wpłata.

