
ZIMOWISKO HARRACHOV 08.02- 15.02.2020 
 

Ubezpieczenie Signal Iduna TU. SA . Pakiet Sporty Zimowe  
kwoty ubezpieczenia : 
KL( koszty leczenia za granicą) -20 000€,  
NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) -15000 PLN,  
NWS (na wypadek śmierci) – 15000 PLN 
OC (odpowiedzialność cywilna) – 30 000€ 
 
Cena nie zawiera: 
• ski pass (6 dni): ok. 3000 Kc  

• wypożyczenia kompletu nart / snowboardu z kaskiem  (6 dni) ok.2000 Kc   
 
Zakwaterowanie: 

Komfortowy Hotel Fit Fun znajduje się około 1 km od centrum miejscowości Harrachov, w okolicy zwanej 
Rýžoviště. Hotel Fit Fun położony jest około 300 m od wyciągu krzesełkowego na Górę Diabła, a dwa wyciągi do jazdy 
na nartach nocą znajdują się w promieniu 200 metrów.  Zapraszamy na stronę Hotelu: http://www.hotelfitfun.cz/ 
 
INFORMACJE  DODATKOWE 
 
JAZDA NA NARTACH I SNOWBOARDZIE 
      Na zimowisku przewidujemy naukę jazdy na nartach i snowboardzie dla osób całkowicie początkujących oraz słabo 
jeżdżących. Uczestnicy jeżdżący w stopniu zaawansowanym będą jeździli pod opieką wychowawców. Wszystkie stoki narciarskie 
znajdują się w pobliżu hotelu       
 
PRZYJAZD / WYJAZD 

 zbiórka w dniu wyjazdu (08.02.2020 – sobota) godz.  8:30 

 miejsce zbiórki ul. Ofiar Oświęcimia 14 (przy V Liceum Ogólnokształcącym) 
 wyjazd ze Szczecina: godz. 9.00, w Harrachovie jesteśmy ok. 15:00 

 wyjazd z Harrachova: 15.02.2020 (sobota),  ok. 11.00 (ostatni posiłek śniadanie) 

 przyjazd na miejsce zbiórki: ul. Ofiar Oświęcimia 14 około godziny 17:00 
 
KADRA 
       Wychowawcami na zimowisku będą czynni nauczyciele, oraz instruktorzy doświadczeni jako kadra wychowawcza na 
obozach i koloniach dzieci i młodzieży  
 
CO ZABRAĆ 

 kask narciarski/snowboardowy - obowiązkowy dla wszystkich; dobrze mieć własny 
 dla snowboardzistów zalecamy zabranie (i używanie) ochraniaczy na nadgarstki 
 zabierający własny sprzęt: sprawny, sprawdzony i dopasowany sprzęt narciarsko – snowboardowy (przewozimy 

tylko w pokrowcu) 
 pieniądze na karnety: początkujący (polecamy karnety punktowe – taniej)  
 plecak na buty narciarskie lub snowboardowe (nie ma konieczności, stok jest przy hotelu) 
 breloczek (uchwyt) na karnety 
 ciepłe zimowe ubrania (koniecznie 2 pary butów), czapki, rękawiczki nieprzemakalne (dobrze mieć drugie na 

zmianę), szaliki, ciepłą bieliznę; na jazdy – nieprzemakalną kurtkę i spodnie lub kombinezon, polecamy także 
gogle i/lub okulary przeciwsłoneczne, kominiarka,  krem na mróz z filtrem UV,  chusteczki higieniczne, jakąś maść 
lub żel na stłuczenia typu ALTACET. 

 ważny paszport lub dowód osobisty 
 Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego !!! koniecznie !!! 

http://www.hotelfitfun.cz/

