
Zimowy Obóz Sportowy – Szaflary 2018  

TERMIN: 03.02 – 10.02.2018 r.   
 

Niepowtarzalny klimat polskich gór gwarantuje udany pobyt zarówno latem jak i zimą. Dla 

miłośników białego szaleństwa zaletą będzie usytuowanie  pensjonatu zaledwie kilka km od 

stoków narciarskich i snowbordowych, które przez cały sezon kuszą rewelacyjnymi 

warunkami. Dla tych, którzy zimową aurę będą chcieli spędzić w cieplejszych klimatach bez 

wątpienia atutem będą baseny - Termy Szaflary (2 km), Termy Gorący Potok (2 km) 

wypełnione gorącą leczniczą wodą geotermalną. Atrakcjami będą także liczne trasy i ścieżki 

biegowe, rowerowe czy też nordic walking. 

 

Zakwaterowanie: Pensjonat Szaflary, ul. Augustyna Suskiego 166, 34-424 Szaflary w  pokojach 2, 3, 

4, 5-6 osobowych. W każdym pokoju znajduje się telewizor, lodówka, a także łazienka.  

Wyżywienie: Urozmaicone posiłki 3x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) w bistro lub jadalni 

znajdujących się na terenie pensjonatu. 

Oferta sportowa: Treningi 2 x dziennie na nowoczesnej hali sportowej o wymiarach 30 m x 22 
m. W tym samym obiekcie znajduje się bardzo dobrze wyposażona siłownia. Dodatkowo 
treningi na pełnowymiarowych boiskach sportowych (nawierzchnia naturalna lub sztuczna). 
Podczas turnusu zajęcia na basenie z instruktorem nauki pływania oraz korzystanie z odnowy 
biologicznej na basenach termalnych. Dodatkowo odprawy oraz wykłady na terenie 
pensjonatu w sali konferencyjnej wyposażoną w rzutnik oraz flipchart. Program narciarski: 
 
Program narciarski: Zajęcia na stokach narciarskich  - 3 dni białego szaleństwa na stokach 
narciarskich – do 4h dziennie z dojazdem na wyciągi. Zajęcia z instruktorem w grupach 5-10 
osób 1 h dla dzieci - podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania (początkujący, 
średniozaawansowani i zaawansowani). Sprzęt narciarski i karnety na stoki w cenie pobytu.   
 

Dodatkowe Atrakcje: Lodowisko, wycieczka do Zakopanego, gry i zabawy integracyjne, projekcja 

filmu, karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek.   

Transport autokarem!  

Koszt wyjazdu – 1390 zł  

Zawodnicy UKS LIDER DĘBOGÓRZE  - 1190 zł ( 200 zł mniej)  

Oferta tylko dla zawodników i zawodniczek UKS Lider Dębogórze 

                                          Rodzeństwa 10 %   zniżki   
- przy wpłaceniu zaliczki 200 zł do 10 listopada 2017 roku dodatkowe  90 zł zniżki!!! 

Kolejne wpłaty: do 15 grudnia 500 zł, do 15 stycznia  - 400 zł 



                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Zapisy u trenerów poszczególnych roczników do dnia 15 listopada, przy wpłaceniu zaliczki 

200 zł do 10 listopada 90 zł zniżki!!! 

Dodatkowych informacji udziela trener Mariusz Wiński – Organizator wyjazdu! 

602385709 lub liderdebogorze@gmail.com 


