
ZIMOWISKO 2020 

OBÓZ HARRACHOV 

TERMIN:  08 - 15.02.2020 

 
W tym roku po raz kolejny zapraszamy do wspólnego wyjazdu na narty i snowboard do Czech, do 
sprawdzonego przez nas w ostatnich latach, słynnego z konkursów skoków narciarskich i bardzo 
popularnego wśród amatorów sportów zimowych – Harrachova. 
 
Cena: 640 zł + 250 euro  
Cena zawiera: 

• 7 noclegów w hotelu*** z basenem 
• wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) 
• transport autokarem 
• ubezpieczenie NNW+KL 
• opiekę wychowawców  
• nauka jazdy na nartach i snowboardzie pod okiem instruktorów na stoku 

Cena nie zawiera:  
• ski pass (ok. 2800 Kc  za 5 dni – dla zaawansowanych, planujących wykorzystać maksymalnie czas pobytu 
na jazdę, początkujący i średniozaawansowani zapłacą ok. 1000 Kc mniej; 1Kc = 0,16 – 0,17PLN ) 
• wypożyczenia kompletu nart z kaskiem (ok.2000  Kc  za 6 dni) 
CENY WEDŁUG CENNIKA Z 2019 ROKU 

Zakwaterowanie 
Komfortowy Hotel Fit Fun znajduje się około 1 km od centrum miejscowości Harrachov, w okolicy zwanej 
Rýžoviště. Hotel Fit Fun położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wyciągu skomunikowanego z wszystkimi głównymi 
trasami narciarskimi. Przy hotelu znajdują się również dwa oświetlone wyciągi do jazdy wieczornej.  Zapraszamy na 
stronę hotelu: http://www.hotelfitfun.cz/ 
 

PROGRAM 
08.02.2020 (sobota) 
Godz. 8:30 zbiórka uczestników  
9:00 – wyjazd do Harrachova 
Około Godz. 15:00 przyjazd do hotelu, zakwaterowanie 
16:00 – mierzenie i wypożyczanie sprzętu narciarskiego 
19:00 -  obiadokolacja, nocleg. 
09-14.02 (niedziela-piątek) 
9:00 – śniadanie 
10:00 – 16:00 jazda na nartach 
18:00 – obiadokolacja 
19:00 – 21:00 zajęcia integracyjne, korzystanie z basenu hotelowego 
15.02 (sobota) 
Godz. 9:00 śniadanie 
Około 11:00 – wyjazd do Szczecina 
Około 16:00 – 17:00 przyjazd na miejsce zbiórki 
 
Informacja o płatnościach: 
 
zadatek - 100 euro do 30.10.2019, II rata - 150 euro do 15.12.2019 
nr konta EURO -  ING Bank Śląski: 62 1050 1559 1000 0091 2093 7363 (BIC – INGBPLPW) 
III rata – 640 zł do 20.01.2020  
nr konta  PLN - ING Bank Śląski: 07 1050  1559  1000   0023  1751  9664 

http://www.hotelfitfun.cz/

