dla dzieci w wieku 8-18 lat
w Murzasichle 20-27 stycznia 2018 r.
Organizator:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Zespół Szkół w Podkowie Leśnej

Adres pobytu:
Ośrodek „U Ziomka”, 34-531 Murzasichle, ul.
Sądelska 90b lub ul. Sądelska 85b (koło
Zakopanego)

Wyjazd:
20.01.2018 r. o godz. 7.30 parking przy Zespole
Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(zbiórka – godz. 7.15)

Powrót;
27.01.2018 r. parking przy Zespole Szkół w
Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (około godz.
16.00-17.00)

Odpłatność za pobyt dziecka mieszkającego w Podkowie Leśnej Odpłatność za pobyt dziecka mieszkającego poza Podkową Leśną
wynosi 600 zł.
wynosi 750 zł.
W cenę jest wliczone: zakwaterowanie, wyżywienie, wstęp na
„Gorące potoki” w Szaflarach (2,5 godz.), wstęp na termy
Chochołowskie (2,5 godz.), zwiedzanie Zakopanego i wjazd na
Gubałówkę, ubezpieczenie NNW, opieka kadry wychowawczej.

W cenę jest wliczone: zakwaterowanie, wyżywienie, wstęp na „Gorące
potoki” w Szaflarach (2,5 godz.), wstęp na termy Chochołowskie (2,5
godz.), zwiedzanie Zakopanego i wjazd na Gubałówkę, ubezpieczenie
NNW, transport, opieka kadry wychowawczej.

WSZYSTKIE OPŁATY PROSZĘ WNOSIĆ W GOTÓWCE DO: Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
ul. Błońska 46/48: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00 do dn. 12.01.2018 r. Opłaty za udział dziecka w
zimowisku można dokonywać w dowolnych ratach.
Karty kwalifikacyjne na zimowisko oraz pisemna informacja o zimowisku są dostępne:
- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/48 (budynek przychodni medycznej Bassis- wejście od szczytu budynku),
tel. (22) 729 10 82.
- p. Roberta Jarząbka - nauczyciel w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej
Wypełnioną kartę udziału w zimowisku proszę oddać do dn. 12.01.2018 r.
Organizator zapewnia:
- transport autokarem, ubezpieczeni NNW, kadrę wychowawczą, materiały do zajęć,
- podczas zimowiska dzieci będą miały możliwość korzystania ze stoków narciarskich, lodowiska, zjeżdżania na ślizgach, oponach (płatne we
własnym zakresie około 200 zł., za cały pobyt)
W odległości ok. 350 m od Ośrodka „U Ziomka” mieszczą się:
- stacja narciarska Murzasichle Ski (www.murzasichle-ski.pl)
- wypożyczania nart, snowboardu
- dwa oświetlane stoki narciarskie - mniejszy i średni
- lodowisko
- zjeżdżalnia na oponach
- miejsce do zjeżdżania na sankach/ ślizgach
Na stoki dzieci będą dowożone bezpłatnie busem.
Bliższych informacji o zimowisku udzielają:
Ewa Zalewska tel. 504 067 067 – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Robert Jarząbek tel. 795 528 743– nauczyciel w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej

