
 

 
 
Łomnica Zdrój k. Piwnicznej 

 
Obóz rekreacyjno-narciarski 

na „Beskidzką Nutę” 
 

Termin: 12.02-19.02.2022 (8 dni) 
 

CENA : 1 298 zł/os. 
Łomnica Zdrój, miejscowość uzdrowiskowa na terenie Popradzkiego Parku Narodowego w  paśmie Beskidu 

Sądeckiego, położona 6 km od Piwnicznej Zdroju, 34 km od Krynicy Zdrój i 24 km od Muszyny Zdroju. 
Piękne widoki, wspaniałe trasy spacerowe, doskonała baza wypadowa na narty i snowboard.  

 

PROGRAM ZIMOWISK: 
Dzień1:  
Zbiórka uczestników w godzinach dopołudniowych. Przejazd do Łomnicy Zdroju, zakwaterowanie, 
obiadokolacja. Zapoznanie się z infrastrukturą obiektu, czas na integrację.  Nocleg. 
Dzień 2-7: 

 Zajęcia sportowe na stoku- doskonalenie i nauka  jazdy na nartach pod opieką instruktorów – Stacja 
narciarska na Wierchomli „ Dwie Doliny” . ( 4 dni po 3 godziny jazdy)  

 Zajęcia sportowe- m.in. zjazdy na ślizgach budowanie śnieżnych postaci z bajek, konkurencja w 
bitwach na śnieżki, spacery i wycieczki piesze dla grup rekreacyjnych. 

 Gry i zabawy świetlicowe, zajęcia integracyjne, konkursy. 
 Grill z pieczeniem kiełbaski i kaszanki.  
 Kulig. 
 Spotkanie z ratownikami GOPR- pogadanka, zajęcia teoretyczne i praktyczne „ Bezpieczne ferie”  
 Wycieczka do Krynicy Zdrój. Spacer ulicami uzdrowiska. Wjazd wyciągiem krzesełkowym i 

wejście na Ścieżkę w Koronie Drzew” Zwiedzanie pijalni wód mineralnych. Spacer po 
uzdrowisku.  

 Bal karnawałowy z animatorkami. Tańce, konkursy, zabawy, laserowe bańki, tatuaże, stroje 
karnawałowe. 

 2 godziny „Wodnego szaleństwa” na basenie w Chełmcu ( basen, jacuzzi, zjeżdżalnia)   
 Zajecia na lodowisku w Radwanowie. 

Dzień 8 :  
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu. Wykwaterowanie. Wyjazd  z Łomnicy. Zakończenie imprezy 
w godzinach popołudniowych.  
 
CENA OBEJMUJE: 
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Potokiem” znajdującym się w pobliżu 
popularnych stacji narciarskich. Do dyspozycji uczestników pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe z łazienkami , 2 pokoje z 
łazienką na półpiętrze. Ponadto w ośrodku znajduje się stołówka, sala kominkowa z telewizorem LCD, 
świetlica/sala dyskotekowa ze stołem do ping ponga.  i wiata grillowa. Osrodek przygotowany zgodnie z 
wytycznymi GIS i MEIN oraz MZ w związku z CIVID- 19  
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja). Świadczenia rozpoczynają się 
obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończą śniadaniem +suchy prowiant na drogę powrotną oraz na wycieczkę do 
Krynicy. Pyszna, domowa kuchnia dostosowana do dzieci i młodzieży.  
TRANSPORT:  Autokar o podwyższonym standardzie.  

DOWÓZ NA STOKI "DWIE DOLINY" W MUSZYNIE - WIERCHOMLI ORAZ "JAWORZYNĘ KRYNICKĄ" 

OPIEKĘ KADRY PEDAGOGICZNEJ 



OPIEKĘ MEDYCZNĄ NA NFZ 

UBEZPIECZENIE NNW  

REALIZACJĘ PROGRAMU IMPREZY 

SKŁADKĘ NA TFP i TFG 

CENA NIE OBEJMUJE: 
- opieki instruktora dla uczestników uczących się/ jeżdżących na nartach koszt od osoby :235 zł  
Nauka jazdy- grupy 3=5 osobowe  

- wypożyczenia sprzętu narciarskiego  
- kosztu karnetów   
- ubezpieczenia SKI 
-wejścia na lodowisko , wypożyczenia łyżew i kasku.  

 
Każdy może dokonać dodatkowego ubezpieczenia od Kosztów rezygnacji na wypadek nagłej choroby czy innego 

wypadku losowego oraz zachorowania lub kwarantanny w związku z COVID -19 
Szczegóły ubezpieczenia będą przedstawione po zgłoszeniu uczestnictwa w wyjeździe.  

 

INFORMACJE NARCIARSKIE 

Ośrodek narciarski „Dwie Doliny” w Wierchomli to kompleks składający się z 2 kolei linowych 4-os. oraz 

 7 wyciągów orczykowych objętych wspólnym systemem kasowym. Do dyspozycji 12 tras zjazdowych, które 

wytyczone są tak, aby mogli korzystać z nich o różnym stopniu umiejętności jazdy.  

Aktualny cennik karnetów na stronie: www.wierchomla.com.pl 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE NARCIARSKIE: 

 Obowiązkowe posiadanie kasków ochronnych. 

 Karnety płatne na miejscu u wychowawcy. 

 Kaucja zwrotna za karty 15 zł. 

 Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego w cenie między 35 zł a 60 zł 

(zależne od rodzaju sprzętu) za dobę oraz kasku ochronnego w cenie ok. 15 zł za dobę. 

INFORMACJE I WSTĘPNE ZAPISY U PANI MARII MAŚLAK.  

Tel. 506563543 

Od 08.11.2021 poprzez stronę internetową: 

https://trateriapoland.pl/index.php/zimowiska/ 
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