
SCUHE ZIMA 2020  

wyjazd: 02.02.2020r. – niedziela 

miejsce wyjazdu: parking publiczny przy Centrum 

Medycznym, Węgrzce ul. A10 (jak w lecie) 

zbiórka: godzina 10:30 

wyjazd (odjazd autobusu): godzina 11:00 

proszę aby dzieci miały przygotowany prowiant na drogę 

– pierwszy posiłek zaplanowany na miejscu to obiad 

około godziny 14:00 

BARDZO proszę o niezaopatrywanie dzieci w bardzo dużą 

ilość jedzenia (szczególnie słodkie) 

powrót: 08.02.2010r. – sobota 

miejsce przyjazdu: j.w. 

odjazd z Suche (planowo) – godzina 9:30/ 10:00  

(po śniadaniu) 

wracamy podczas ferii – jest możliwe, że droga 

powrotna może zająć dużo dłużej niż powinna – 13:00/ 

14:00  

zostaną Państwo poinformowani sms’owo kiedy 

dojedziemy do Myślenic – dzięki temu będziecie mogli 

konkretniej przewidzieć czas powrotu 

 

Kilka informacji organizacyjnych, oraz to co dzieci 

powinny ze sobą zabrać :D 

1. Apteczkę opisaną imieniem i nazwiskiem pakujemy 

dziecku do torby – na miejscu dziecko ma 

obowiązek przekazać apteczkę wychowawcy – 

dziecko nie przyjmuje leków  

i suplementów diety samodzielnie i bez wiedzy 

wychowawcy  

2. Pieniądze (dzieci młodsze) przekazujemy  

w (podpisanym) portfeliku do wychowawcy grupy 

na parkingu przed wyjazdem. W portfeliku powinna 

znajdować się karteczka z zapisaną kwotą jaką 

przekazuje Rodzic/ Opiekun na kieszonkowe  

i osobno na karnety narciarskie. Dzieci starsze same 

gospodarują swoimi funduszami. Bardzo proszę  

o rozmienienie pieniędzy na "drobne" aby 

wychowawca nie był zmuszony do wydawania  

3. dziecku np. 100zł 

4. Stoki na których będziemy jeździć (w zależności od 

warunków atmosferycznych):  

a. SUCHE JĘDROL (cena karnetu ok 48zł) 

b. SUCHE SKI (cena karnetu 43zł do 63zł w 

zależności od wieku dziecka)  (stok opcjonalny 

w przypadku złych warunków na Suche Jędrol) 

 

niewykluczone, że dzieci młodsze będą 

 wykupywać karnety tylko na 2h jazdy 

lub,  

 nie będą codziennie jeździły na 

nartach – wszystko zależeć będzie od 

ich kondycji i warunków 

atmosferycznych 

 

cena orientacyjna za karnety: około 250zł 

 

5. Potrzebne jest pisemne upoważnienie, jeżeli 

dziecko po obozie odbiera inna osoba niż 

zgłoszona w karcie kwalifikacyjnej 

 

 

 

 

STOK - NARTY 

Sprzęt narciarski powinien być zapakowany do 
bezpiecznego przewozu – szczególnie buty narciarskie 

 Kask (obowiązkowo) + komin/ kominiarka 

 Narty + kijki (każdy bierze kijki jeżeli posiada) - 
sprzęt dziecięcy musi być opisany np markerem/ 
naklejką (ułatwia to identyfikację sprzętu) - 
kadra nie jest w stanie zapamiętać sprzętu dzieci 
w kilka dni. 

 Buty narciarskie  

 Gogle/ okulary (obowiązkowo) 

 Kombinezon + odzież pod spód (najlepiej termo 
aktywna) + ciepłe skarpetki 

 Rękawiczki narciarskie dwie pary  

 Każdą rzecz kupioną np. w Decathlonie 
podpisujemy ponieważ często zdarza się, że kilka 
osób ma taki sam element stroju 

 EKO PODKOSZULKI STARTÓWKI (BIAŁE) kto ma 
;) UWAGA nowe startówki otrzymują tylko te 
dzieci, które są pierwszy raz na obozie 
zimowym! 



 

PIESZE WYCIECZKI / ZABAWY NA ŚNIEGU 

 Wygodne i ciepłe buty, najlepiej górskie 

 Rękawiczki, szalik (komin/ kominiarka), czapka 

 Ciepła bluza + kurtka nieprzemakalna 

 Spodnie długie nieprzemakalne 

 Odpowiednie skarpetki do butów 
 

POKÓJ  

 Ręcznik łazienkowy + szlafrok (wg uznania) 

 Środki czystości do ciała i włosów, higieny 
osobistej + szczotka i ręcznik do włosów 

 Klapki 

 Ciepła piżama  

 BUDZIK lub inny zegarek inny niż w telefonie! 

 Ulubiona książka, kredki do malowania lub inne 
zabawki, które umilą przerwy poobiednie 

 

BALET  

 Rajstopy białe 

 Baletki/ jeżeli brak to skarpetki z lekkim 
antypoślizgiem 

 Body/ jeżeli brak to obcisłe getry plus obcisły 
podkoszulek (w jednym kolorze – najlepiej 
różowym bądź granatowym) 

 Dla wszystkich – skarpety ochronne na baletki – 
grubsze 

 Akcesoria do spinania włosów! 

 Podczas zajęć dzieci nie posiadają biżuterii 

 Pointy + akcesoria do szycia (młodzież) 
 

TRENINGI/ TANIEC/ ĆWICZENIA  

 Dresy + podkoszulek + bluzy 

 Dla Capoeristas: Abady + corda + podkoszulki 

 Buty sportowe  (typu adidasy) (klapki to nie są 
buty sportowe ;) ) 

 Bidon na wodę lub wodę w butelkach 
 

APTECZKA – oddana wychowawcy  

 Dziecko samodzielnie NIE PRZYJMUJE ŻADNYCH 
LEKARSTW ani suplementów diety 

 Jeżeli dziecko przyjmuje „na stałe” lekarstwa 
(muszą być wyszczególnione w karcie 
kwalifikacyjnej – jeżeli nie będą nie zostaną 
podane) powinny znajdować się w apteczce wraz 
z instrukcją stosowania (dziecko samo nie 
zażywa lekarstw) 

 Po zakwaterowaniu wychowawca odbiera 
apteczkę od dziecka 

 Plastry opatrunkowe (szczególnie młodzież 
baletowa) 

 Artykuły damskiej higieny osobistej (młodzież) 

 Wszystkie lekarstwa znajdujące się w apteczce 
powinny być opisane (na co i kiedy stosować) 

 

TELEFONY KOMÓRKOWE  

 Telefony, dzieci i młodzież zabierają na 
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów 

 Telefony oddawane są do opiekunów grupy 
(oddajemy je po przyjeździe na spotkaniu 
organizacyjnym) 

 Dla dzieci (grupa młodsza) telefony „wydawane 
są” tylko w godzinach przerwy poobiedniej ok. 
15:00 – 15:30 i zwracane są przez dzieci przed 
zajęciami do 15:30 

 Jeżeli dziecko nie będzie posiadało telefonu a 
rodzic/opiekun będzie chciał się z nim 
skontaktować będzie to możliwe wyłącznie  
w przerwie poobiedniej (plus minus od 14:45 do 
15:45) na numer Ekoland 503-473-555 

 Telefon firmowy w innych godzinach będzie 
odbierany w miarę możliwości – proszę wziąć 
pod uwagę, iż większość czasu spędzać będziemy 
na stoku bądź na treningach stąd istnieje 
możliwość nieodebrania telefonu w danym 
momencie. Jeżeli kierownik nie zdąży odebrać 
telefonu, zostanie wykonane połączenie zwrotne 
w najszybszym możliwym czasie. 

 

BASEN 

 Na obiekcie znajduje się basen - zakładamy, że 
każda grupa będzie mogła wejść na basen 2 lub 3 
razy w ciągu wyjazdu 

 Strój kąpielowy, ręcznik, klapki, czepek 

 Rękawki lub koło do pływania dla młodszych 
dzieci nie umiejących bądź słabo pływających 

 

Ramowy Plan Dnia (może ulec drobnym zmianom ;)  

7:00 – pobudka 

7:20 – 7:40 – ćwiczenia poranne 

8:00 – 8:45 –  śniadanie 

9:30 – wyjazd na narty 

10:00 – 13:00 – przedpołudniowe zajęcia na stokach  

14:00 – obiad 

14:30 – 15:30 – przerwa poobiednia 

16:00 – 17:15 – zajęcia w grupach I 

17:30 – 18:45 – zajęcia w grupach II 

19:00 – kolacja 

20:00 – 21:30 – zajęcia w grupach/ wieczór 

integracyjny 

21:30 – 22:00 – higiena wieczorna 

22:00 – 6:00 – cisza nocna 

WYCIECZKA FAKULTATYWNA  

 Wyprawa górska --> obowiązkowo zabieramy 
buty górskie! 

 Kombinezon narciarski, bielizna termo, itp itd;) 


