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CO ZABRAĆ 
oraz informacje o wyjeździe 

na obóz narciarsko-snowboardowy
Biały Dunajec 2023 I  i  II turnus

Zbiórka:  Godzina 8:15 Bielany Wrocławskie  przy Starbucks i Pizza Hut 

I turnus: II turnus:
Odjazd:    12.02.2023 r.   godz. 8:30 Odjazd:    19.02.2023 r.   godz. 8:30
Powrót:    18.02.2023 r.  ok. godz. 20:00 Powrót:    25.02.2023 r.  ok. godz. 20:00

Co zabrać na obóz narciarsko-snowboardowy:

 dres do spania lub piżamę,
 długie spodnie, ciepły sweter, kombinezon lub ocieplacz na śnieg,
 kurtkę - najlepiej przeciwdeszczową i przeciwwietrzną,
 bieliznę osobistą: majtki – min. 7 szt., skarpetki – min. 7 par, podkoszulki – min. 7 szt.,
 bielizna termiczna mile wskazana,
 przybory toaletowe: mydło, szczoteczka i pasta do zębów, ręcznik, szampon, szczotka do włosów),
 ciepłą czapkę,  ciepłe rękawiczki, szalik (rękawiczek można zabrać 2 pary),
 buty zmienne do ośrodka (kapcie lub tenisówki),
 buty na śnieg na zmianę,
 krem do twarzy na srogie mrozy,
 klapki pod prysznic,
 strój kąpielowy – planujemy wizytę w aquaparku,
 kieszonkowe  z rozwagą (prosimy o nominały 10 zł, 20 zł w opisanej kopercie) ;-)  
 sprzęt narciarski (narty, buty, gogle i kije),
 sprzęt snowboardowy (deska, buty, gogle),
-     kask obowiązkowo dla grupy narciarskiej i snowboardowej !!!  
 pieniążki na kulig (dla chętnych) – 60 zł.

 Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego na miejscu 
jest to dodatkowy koszt około 50 zł za dobę za narty i 70 zł za dobę za snowboard.

--------------------------------------------------------
Pieniądze na karnety 630,00 zł - płatne wychowawcy w dniu odjazdu.

Jeździmy zazwyczaj na wyciągu Kaniówka 

Cennik znajduje się na stronie internetowej www.kaniowka.pl/cennik (6 dniowy ze zniżką grupową 10 %)

--------------------------------------------------------

Organizator oraz wychowawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestnika.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefony alarmowe:    Piotr Zubrzycki: +48 609-215-900    Marta Zubrzycka: +48 607-285-595
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