
 

  

OBÓZ NARCIARSKO -
SNOWBOARDOWY ZWIADOWCÓW
ZIEMIA SKUTA LODEM – dalsze przygody
Zwiadowców
Ośrodek Wczasowy U ZBÓJNIKA -
Murzasichle, Tatry i Podhale 

Polska › Tatry i Podhale › Murzasichle 
Wiek: od 7 do 11 lat, od 12 do 16 lat 
Obozy Zimowe i Zimowiska 2012 › Obozy
Narciarskie, Obozy Snowboardowe, Obozy
Przygodowe 

 
Wyżywienie: zgodnie z programem imprezy (ZPR) 

Kod oferty:
26957987 

Obóz narciarsko – snowboardowy ZWIADOWCÓW
Obóz zimowy w górach - Murzasichle 2012 
ZIEMIA SKUTA LODEM – dalsze przygody Zwiadowców
Dla dziewczyn i chłopaków ( 7–11 lat, 12–16 lat )

14 stycznia – 23 stycznia (10 dni)  Liczba miejsc ograniczona! 

W górach, śniegach i wśród mroźnych krain. Na nartach, snowboardzie, sanno i konno, zamaskowani i bezszelestni...

10 dni zwiadowczych zmagań na stokach skutych lodem – zimowy wypoczynek w górach dla dzieci i młodzieży.
Rewelacyjny autorski program z elementami fabularnej gry terenowej oraz zajęć kreatywnych, rekreacyjnych i
sportowych. Całość w klimacie popularnej powieści młodzieżowej - „Zwiadowcy” Johna Flanagana.

Zwiadowca Will oraz córka króla Evanlyn zostali uprowadzeni do krainy skutej lodem. Przed nami kolejna misja do
wypełnienia. Musimy odnaleźć i uwolnić przyjaciół, pokonując długą drogę przez Galię. Zmierzyć się z
rycerzami-rabusiami, podjąć walkę z Deparnieux. W drodze do stolicy Skandii potężny Erak będzie czyhał na nas
zastawiając różne pułapki. Tym razem nie będziemy mogli liczyć na pomoc Maga! Ale na tę wyprawę wyruszą z nami
Mistrzowie. Pod ich czujnym okiem zdobędziemy nowe szlify zwiadowcze i pokonamy przeszkody. Zabierzcie w tę
podróż swoich przyjaciół i osoby, które chcą zasmakować zwiadowczych przygód. Oni również mogą stać się
bohaterami tej wyprawy.

Która z grup Zwiadowców wykaże się najwyższymi kwalifikacjami, wiedzą, sprytem i szczęściem? Komu uda się
najszybciej pokonać wszystkie etapy podróży? Kto uwolni naszych przyjaciół z rąk Eraka? Kto zdobędzie honorową
nagrodę Króla? To się okaże…
A oto nasze plany:

Jawny plan działania: w celu rozpoznania terenu i poprawy tężyzny fizycznej 

Wyprawy na stoki – jazda na nartach, snowboardzie, dla początkujących - nauka jazdy pod okiem instruktora, a także
zjazdy na oponach (snowtubing) lub na czym się da - to tylko 150 m od naszego obiektu! 

Nocna konna sanna z pochodniami zakończona ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

W gorących źródłach termalnych kąpani.

Śmiały wyskok do Zakopanego.

Tajny plan działania: Korpusy zwiadowcze 
•    Przypomnienie reguł Kodeksu Zwiadowców i zasad funkcjonowania w korpusie. 
•    Techniki działań zwiadowczych, nowy sposób szyfrowania i elementy sztuki szpiegowskiej.
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Przygotowanie wyprawy do Skandii

Tajny szyfr i zadanie specjalne.

Budowa okrętu i wyprawa ku wybrzeżom Galii przez Morze Wąskie.

Hymn i flaga Zwiadowców.

Misja „Skandia” – spotkanie korpusów i zaplanowanie podróży.

Podróż do Skandii
• Wielki Chaos – kto odnajdzie drogę ?- w poszukiwaniu ukrytego kodu – gra terenowa.
• Nocne polowanie na „króliki” – bezszelestni i niewidzialni tropimy zwierzynę!
• Tajemnice i zagadki Ziemi Skutej Lodem… – kto je rozwiąże i przechytrzy przeciwnika?
• Taniec Północy - przygotowanie do balu na zamku.
• Niewolnicy tajemnego ziela – sztuka przetrwania w ekstremalnych warunkach.
• Pojedynek z rycerzem Deparnieux – czy sztuka negocjacji okaże się przydatna?
• „Wielka Ucieczka” – gra fabularna – przejście przez labirynt pełen pułapek i niespodzianek.

Co okaże się groźniejsze - potężny Erak czy tajemne ziele?
• Budowa twierdzy obronnej.
• Bitwa o Skandię – wielkie zmagania finałowe - walka o terytorium.
• Bal na zamku Araluen – nagrody Króla i uhonorowanie zwycięskiej drużyny Zwiadowców.

Dodatkowo:
Bale tematyczne, tańce animacyjne, zabawy integracyjne KLANZA, rozgrywki sportowe, ping-pong, gry planszowe,
konkursy z nagrodami i niespodzianki od Tropicieli z Dziupli.

Istnieje możliwość jazdy na łyżwach (za dodatkową opłatą).

FOTOREPORTAŻ z każdego dnia przygód na www.dziuplatropicieli.pl!!! 

Cena podstawowa 1490 zł/os. (cena z transportem!)

Cena 1460 zł/os. przy wpłacie zaliczki w wysokości 450 zł/os. do 15 listopada 2011: 

Dodatkowo przy jednorazowej wpłacie pełnej kwoty do dnia 15 listopada 2011 – gwarantujemy Pakiet Ochronny
Organizatora gratis ( szczegóły w Warunkach Uczestnictwa). 

Wpłaty
• zaliczka 450 zł/os. ( warunkiem dokonania rezerwacji i wpisu na listę uczestników jest wpłata zaliczki )
• pozostała część kwoty do 15 grudnia 2011r.

A co trzeba doliczyć?
• koszt karnetów narciarskich (ok. 200 zł/os.) i wypożyczenie sprzętu narciarskiego (ok.150 zł/os.) - dla tych co nie
posiadają własnego.
• kieszonkowe - sugerowana kwota ok. 100 zł/os. + ok. 40 zł na ewentualne wydatki na leki (w przypadku
zachorowania podczas pobytu na zimowisku).

Niewykorzystane kwoty zostaną zwrócone każdemu uczestnikowi pod koniec imprezy. 

Istnieje możliwość jazdy na łyżwach na pobliskim lodowisku za dodatkową opłatą:
10zł/h wraz z wypożyczeniem łyżew
5 zł/h - gdy uczestnik posiada własne łyżwy

Pieniądze należy umieścić w oznaczonych kopertach i wpłacić kierownikowi zimowiska podczas zebrania
organizacyjnego, o którym każdy uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. 
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UWAGA – ważne informacje co należy zabrać:
• Obowiązkowo kaski ochronne do jazdy na nartach lub snowboardzie oraz krem z filtrem!
• Sprzęt narciarski lub snowboardowy – jeden rodzaj sprzętu (istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu). Zaleca się
zabranie ze sobą gogli.
• Strój kąpielowy, czepek i klapki.
• Legitymację szkolną .
• Jedną torbę podróżną do 20 kg, jeden zestaw sprzętu narciarskiego /snowboardowego w pokrowcu oraz bagaż
podręczny.

Warunki narciarskie w Murzasichlu:
8 wyciągów orczykowych, Kompleks Narciarski Murzasichle, posiada trzy wyciągi o różnicy wzniesień ok.38m i
długości trasy 300-350m. Pozostałe stoki o różnicy wzniesień ok. 35 - 48m, mają długość 240-300m. Przepustowość
wyciągów wynosi ok. 3400 osób na godzinę. Trasy są przeznaczone dla osób początkujących i
średniozaawansowanych. Stoki są sztucznie śnieżone i oświetlone, przygotowywane ratrakiem.

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca

14.01-23.01.2012  1490 PLN Sprawdź 

Zniżki i dopłaty
Dopłata za karnety : Dopłata 200 PLN
Dopłata za wypożyczenie sprzętu : Dopłata 150 PLN

Zakwaterowanie

Ośrodek Wczasowy U ZBÓJNIKA - Murzasichle, Tatry i Podhale

zakwaterowanie w pokojach 3,4,5 os. z łazienkami

Wyżywienie

zgodnie z programem imprezy (ZPR)

wyżywienie 3 razy dziennie + podwieczorek

Transport

Przyjazdy/Odjazdy

Cena zawiera

- transport autokarem na trasie Warszawa – Murzasichle - Warszawa
- zakwaterowanie w pokojach 3,4,5 os. z łazienkami
- wyżywienie 3 razy dziennie + podwieczorek
- realizacja programu
- opieka medyczna
- opieka kadry – kierownik, wychowawcy, instruktorzy, pilot - przewodnik
- ubezpieczenie NNW
- podatek VAT

Cena nie zawiera
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- świadczeń nie zawartych w ofercie
- koszt karnetów narciarskich (ok. 200 zł/os.) i wypożyczenie sprzętu narciarskiego (ok.150 zł/os.) - dla tych co nie
posiadają własnego.
- kieszonkowe - sugerowana kwota ok. 100 zł/os. + ok. 40 zł na ewentualne wydatki na leki (w przypadku
zachorowania podczas pobytu na zimowisku).

Galeria
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