
 

 

ZAKOPANE to najsłynniejsza miejscowość wypoczynkowa polskich Tatr, stolica sportów zimowych. 

Usytuowana jest pomiędzy wzniesieniem Gubałówki, a masywem Giewontu. Jest to  idealne miejsce na spędzanie 

ferii zimowych.  

 

ZIMOWA PRZYGODA Z TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ DZIECI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

Zapraszamy na wspaniałą zimową przygodę w przepięknych Tatrach. Przygotowaliśmy dla uczestników 

bogatą ofertę aktywnego wypoczynku, liczne zabawy i atrakcje. Zobaczymy bogactwo przyrody i 

zachwycimy się widokami Tatr. Odbędzie się wycieczka objazdowa po Zakopanem, wjazd i zjazd kolejką 

na Gubałówkę, wyprawa do Aquaparku, a także wspaniały kulig z pochodniami zakończony ogniskiem z 

kiełbaskami. 

 

 

Program obozu 

1 dzień: 

Przyjazd do Zakopanego. Zakwaterowanie w ośrodku „U Franka”. Obiad. Zebranie organizacyjne z kadrą. 

Zapoznanie się uczestników z regulaminem zimowiska oraz omówienie programu. Pierwszy spacer po okolicy  

w kierunku Harendy. Kolacja. Dyskoteka integracyjna. Nauka tańca dla chętnych. 

2 dzień: 

Śniadanie. Prowiant na wycieczkę. Całodzienna wycieczka objazdowa po Zakopanem: Jaszczurówka, Nosal, 

skocznia narciarska - Wielka Krokiew. Cmentarz na Pęksowym Brzyzku oraz spacer po Krupówkach. Wjazd kolejką 

na Gubałówkę - spacer, pamiątkowe zdjęcia  na tle Giewontu. Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. Podhalańskie 

karaoke. 

3 dzień: 

Śniadanie. Wycieczka autokarowa pod dolną stację kolejki do Kuźnic. Spacer, podziwianie przyrody. Wizyta  

w Muzeum Tatrzańskim. Obiad. Biała integracja - lepienie bałwana - giganta, igloo, bitwa na śnieżki. Kolacja. Gry 

 i zabawy integracyjne. 

 4 dzień: 

Śniadanie. Wyprawa piesza na Cyrhlę do „7 kotów”. Obiad. Zajęcia w grupach. Kolacja. Konkurs „Mam talent”. 

Rozgrywki – gry planszowe. 

 5 dzień: 

Śniadanie. Wycieczka do aquaparku w Zakopanem lub w Białce Tatrzańskiej. Obiad. Zjazdy na sankach, jabłuszkach 

itd. Zabawy na śniegu. Kolacja. Gry i zabawy zręcznościowe, gry planszowe. Rozgrywki sportowe. 

6 dzień: 

Śniadanie. Zajęcia w grupach. Obiad. Kulig z pochodniami. Kolacja. Zawody sportowe (bilard, piłkarzyki).  

Uroczyste zakończenie obozu. Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

7 dzień: 

Śniadanie. Ostatni spacer po okolicy. Pożegnanie z Tatrami. Wykwaterowanie. Wyjazd powrotny. 



 

 

 

Zakwaterowanie 

Dom wczasowy „U Franka” położony w dzielnicy Olcza, w cichym i spokojnym miejscu, z widokiem na 

Giewont. Pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami i TV. Do dyspozycji uczestników:  sala rekreacyjna, bilard, 

piłkarzyki, tenis stołowy,  Wi-Fi. 

Świadczenia 

Zakwaterowanie: 6 noclegów. Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja  

(śniadania i kolacje w formie szwedzkiego bufetu). Prowiant na wycieczkę. Pierwszy posiłek: obiad  

w dniu przyjazdu, ostatni: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. Transport: 

autokar turystyczny. 

Kadra: z uprawnieniami, a dodatkowo - nauczyciele z pasją, doświadczeni w wyjazdach, zaangażowani  

w pracę kolonijną. 

Uwaga: 

Program może ulec modyfikacji w zależności od warunków pogodowych i innych okoliczności. 


