
 

18-24.01.2020 r. - cena: 1.250* / 1.450**zł 

 

 

TURNUS RODZINNY 

 

 

1. ORGANIZATOR: 
Lubelska Akademia Sportu „CampiSportivi” 
http://www.campisportivi.pl  

2. MIEJSCE:  
Ośrodek Wczasowy „U ZBÓJNIKA” 
ul. Sądelska 34,27 a, 34-531 Murzasichle  
woj. małopolskie  
http://www.uzbojnika.pl/  

3. TERMIN i CENA: 
 
 

4. KADRA INSTRUKTORSKA:  
Program naszych obozów, został opracowany zgodnie z potrzebami naszych odbiorców. 
Nad realizacją zajęć czuwa wyspecjalizowana i starannie dobrana kadra instruktorów  
i opiekunów. Są to ludzie z doświadczeniem w pracy z dziećmi, odpowiedzialni i pomysłowi. 
Naszym celem jest zapewnienie dzieciom mnóstwa atrakcji, niespodzianek i dobrej zabawy 
tak, aby spędziły z nami niezapomniane ferie. 
U nas nie ma czasu na nudę. Oprócz zajęć tematycznych na dzieci czeka szereg gier  
i zabaw integracyjnych, motywacyjnych i sportowych. Chcemy poprzez przygotowany 
program rozwijać zainteresowania dzieci, ich wyobraźnię, talenty. 

5. ZAJĘCIA PROGRAMOWE:  
 nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie (podział na grupy ze względu 

na wiek i stopień zaawansowania); 

 zajęcia poranne na stoku oraz popołudniowe na 

sali sportowej; 

 warsztaty artystyczne i edukacyjne; 

 oraz inne gry i zabawy sportowe. 

Dodatkowe atrakcje:  

 wycieczka do aquaparku i do Zakopanego; 

 ognisko z pieczeniem kiełbasek, kulig; 

 zjazdy na specjalnych oponach po wyznaczonym 

torze - snowtubing, wyjście na lodowisko; 

 dla każdego uczestnika upominek. 

 
 

FERIE ZIMOWE – MURZASICHLE 2020 

http://www.campisportivi.pl/
http://www.uzbojnika.pl/


 

6. KOSZTY ZIMOWISKA: 

** 1.450 zł - cena dotyczy dzieci korzystających z nauki/doskonalenia jazdy  
na nartach/snowboardzie i obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie, transport autokarem 
na całej trasie oraz na wyciągi narciarskie, karnety narciarskie, szkolenie przez 
wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa i snowboardu, koszty dydaktyczne i opiekę 
wychowawców, wstęp do aquaparku/bilet na Gubałówkę, ognisko z pieczeniem kiełbasek 
i kulig, zajęcia sportowe oraz artystyczne i edukacyjne, ubezpieczenie NNW, upominek 
niespodziankę; 
* 1.250 zł – cena dotyczy rodziców/opiekunów oraz dzieci niekorzystających  
z nauki/doskonalenia jazdy na nartach/snowboardzie i obejmuje: zakwaterowanie  
i wyżywienie, transport autokarem na całej trasie, dla chętnych szkolenie przez 
wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa i snowboardu, koszty dydaktyczne i opiekę 
wychowawców, wstęp do aqua parku/bilet na Gubałówkę, ognisko z pieczeniem kiełbasek 
i kulig, zajęcia sportowe oraz artystyczne i edukacyjne, ubezpieczenie NNW, upominek 
niespodziankę. 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Dokonanie rezerwacji następuje poprzez wypełnienie i przesłanie do nas FORMULARZA 
ZGŁOSZENIA dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce Obozy/Kolonie: 
http://www.campisportivi.pl/obozy-kolonie/zapisz-sie-na-oboz  
* Warunkiem uczestnictwa w Zimowisku jest uiszczenie całkowitej opłaty najpóźniej  
do 14 dni przed planowanym turnusem oraz dostarczenie oryginału Karty zgłoszenia 
dziecka i Karty zgłoszenia osoby pełnoletniej najpóźniej do dnia zebrania organizacyjnego. 
 
 

Rezerwacja miejsca jest dokonywana po uiszczeniu zadatku (w ciągu 7 dni od 
momentu wysłania Formularza) w wysokości 500 zł/os. gotówką lub na konto 

Lubelskiej Akademii Sportu CampiSportivi: 

Konto: Alior Bank nr 16 2490 0005 0000 4530 3460 0373 

Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LAS CampiSportivi zastrzega sobie prawo do zmian programu nie wynikających z winy 

organizatora. 
 Informujemy, że honorujemy zniżki dla dzieci (opcja bez szkolenia i  karnetów): 

- dziecko do 3 r.ż.: koszt zimowiska 1050 zł 
- dziecko do 1,5 r.ż.: bezpłatnie. 

http://www.campisportivi.pl/obozy-kolonie/zapisz-sie-na-oboz

