
kolonie 10-15 lat                                                               BESKID ŚLĄSKI 

                                                                                                                                    SZCZYRK 
 

SZCZYRK - BESKIDZKA PRZYGODA  
 

Szczyrk. Miasto położone w Beskidzie Śląskim, w głębokiej dolinie rzeki Żywicy. Otoczony 

od północy grupą górską Klimczoka, a od południa masywem Skrzycznego. Czeka na Was 

ciekawy program. 

 

TERMINY TURNUSÓW      

KSZC1/20  12.07-22.07.2020 

KSZC2/20  05.08-15.08.2020 
 

CENA:  1530 zł  
 

PROGRAM: 
- zwiedzanie Szczyrku – skocznia narciarska, zespół wyciągów narciarskich, Ośrodek 

Przygotowań Olimpijskich, 

- wjazd kolejką linową na Szyndzielnię - przejście piesze szlakiem górskim przez Klimczok 

do Szczyrku pod Sanktuarium Na Górce, 

- wjazd kolejką linową na Skrzyczne – przejście szlakiem widokowym przez Malinowską 

Skałę i Malinów na Przełęcz  Salmopolską, 

- wizyta w stacji centralnej GOPR - prelekcja na temat pracy ratowników górskich, pokaz 

sprzętu ratowniczego, 

-  Złoty Skarb – świetna zabawa dla miłośników tajemniczych przygód i poszukiwaczy 

skarbów, 

- RINGWAY - czas sprawdzić Wasze umiejętności na pozorowanym polu walki, 

- gra świetlik polegająca na złapaniu dwóch zrzuconych niedawno przez nieprzyjaciół 

lotników, którzy poruszając się po polanie dają co jakiś czas krótkie świetlne znaki 

sygnalizujące swoje położenie,  

- Pogoń za przemytnikami – super zabawa przy jednoczesnym sprawdzeniu współpracy w 

grupie, 

- gry terenowe m.in.: Gwizdek, Podsłuch, Czarne Stopy, W poszukiwaniu obozowiska, 

Pilot, 

-Scrapbooking - własnoręczne wykonanie kartki z wakacji przy użyciu klasycznych 

materiałów takich jak: kartka, papier, pieczątka  z dodaniem elementów znalezionych podczas 

pobytu. Stwórz swoją wymarzoną kartkę, 

- nocny seans filmowy z kubkiem popcornu, 

- turniej siatkówki, 

- wieczór satyry i humoru,  kalambury, 

- wodna bitwa balonowa,  

- góralska dyskoteka w zrobionych przez siebie strojach, oraz wybory Góralskiej Miss i     

Mistera,  

- nauka gwary góralskiej z mini słownikiem,  

- program animacyjny, zajęcia sportowe, 

- ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

- dyskoteki. 

 
 

 



zakwaterowanie 

Hotel PANORAMA-Szczyrk www.panoramaszczyrk.pl. Pokoje 3,4,5-osobowe z łazienkami. 

Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, sale wykładowe, stół do tenisa, sala dyskotekowa, 

boisko do siatkówki, mini siłownia, miejsce na ognisko. 

 

wyżywienie 

3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. 

Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 

 

transport 
Autokar klasy turystycznej pod opieką wychowawców. 

Przy dojeździe własnym zakwaterowanie po godz. 16:00. Transport za dopłatą wg tabelki. 

 

świadczenia w cenie 

10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawców. 

 
 

uwagi 
Uczestnicy powinni posiadać: obowiązkowo dowód osobisty lub paszport ważny min. 6 

miesięcy, legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, krem do opalania z 

filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. 

 

miejsca wyjazdu i dopłaty do połączeń antenowych 

 

 
Olsztyn Mława Warszawa Częstochowa Katowice Łódź 

180 zł 180 zł 200 zł 160 zł 120 zł 180 

 

 

 


