ZAKOPANE – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego.
Największa miejscowość w bezpośrednim otoczeniu Tatr, duży ośrodek sportów zimowych, potocznie nazywany
zimową stolicą Polski.
ZAKWATEROWANIE: Dom Wypoczynkowy „HALNY" – www.dwhalny.pl - Obiekt położony jest w zacisznej okolicy
Zakopanego na Olczy najbardziej malowniczej dzielnicy, która znajduje się we wschodniej części miasta.
Posiada 100 miejsc noclegowych; pokoje wyposażone są w łazienki i TV oraz darmowy parking.
Do dyspozycji gości: sala dyskotekowa, sala telewizyjna oraz sala gier wyposażona w piłkarzyki, cymbergaj oraz pingpong. Jest stylowym obiektem. Idealnie czyste powietrze, cisza i przepiękna panorama Tatr gwarantują wspaniały
relaks przez cały rok.
WYŻYWIENIE: 5 razy dziennie w stołówce ośrodka + suchy prowiant na drogę
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja
Ostatnie świadczenie – śniadanie + suchy prowiant na drogę
PROGRAM:













Profilaktyka zdrowotna

Wycieczka do centrum Zakopanego - (spacer po Krupówkach, zabytkowy cmentarz, skocznia
narciarska – Wielka Krokiew, objazd Starego Zakopanego, Sanktuarium Maryjne)
Wjazd kolejką linową na Gubałówkę, przejście szczytem Butorowego, zjazd wyciągiem

Gry i zabawy integracyjne i terenowe: bal przebierańców, mini playback show, pokaz mistrzów mody, wybory
miss i mistera zimowisk, śluby,
chrzty, kalambury, śpiewanki
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Zjeżdżanie na sankach i listkach
Zajęcia sportowe i kulturalne
Wycieczki piesze po okolicy
Gry i zabawy na śniegu
Konkursy z nagrodami
Dyskoteki

Turnus 10 dniowy (9 noclegów ) 01.02 – 10.02.2019

Koszt: 500 zł/osoba
- dziecko nie może mieć ukończonego 16 roku życia
- konieczne zaświadczenie o podleganiu Ubezpieczeniu Społecznemu Rolników przez jedno z
rodziców
CENA ZAWIERA: pobyt, wyżywienie, płaca i pobyt kadry pedagogicznej, medycznej, kierownika pedagogicznego,

leki pierwszej pomocy oraz recepty + apteczki, ubezpieczenie na miejscu i w czasie podróży, sprzęt sportowy,
program, transport – autokar klasy LUX.
*Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika

Związek Sadowników RP ; ul.Sportowa 4a; 05-600 Grójec tel: 48 664 37 79

