
7-dniowy zimowy dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III 

 

Wyjazd: 09.02.2019 r. godz. 8:30 parking SOLPARK, ul. Sportowa 8 

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy JURKOWSKI, Ochotnica Górna 

Planowany powrót: 15.02.2019 r. ok. godz. 19:00 

 

W programie m. in.: 

nauka i doskonalenie jazdy na nartach pod opieką instruktora, ognisko z pieczeniem kiełbasek, kulig, 

dyskoteki, przejażdżka skuterem śnieżnym a w przypadku niesprzyjających warunków kręgielnia, 

lodowisko a w przypadku niesprzyjających warunków park wodny. 

Na obóz należy zabrać m.in.: 

kombinezon narciarski lub kurtkę i spodnie, 2 pary butów wygodnych typu „traper”, czapkę, szalik, 

rękawiczki, grube skarpety, getry, swetry, klapki, strój kąpielowy, czapkę typu kominiarka, przybory 

toaletowe, w tym ręczniki. 

W przypadku przyjmowania  leków prosimy o zabranie leków wraz z zaleceniami lekarza i informacją  

o sposobie ich podawania. 

7-dniowy zimowy dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI 

 

Wyjazd: 16.02.2019 r. godz. 8:30 parking SOLPARK, ul. Sportowa 8 

Miejsce: Pensjonat*** JURKOWSKI, Ochotnica Dolna 

Planowany powrót: 22.02.2019 r. ok. godz. 19:00 

 

W programie m. in.: 

nauka i doskonalenie jazdy na nartach pod opieką instruktora, ognisko z pieczeniem kiełbasek, kulig, 

dyskoteki, przejażdżka skuterem śnieżnym a w przypadku niesprzyjających warunków kręgielnia, 

lodowisko a w przypadku niesprzyjających warunków park wodny. 

Na obóz należy zabrać m.in.: 

kombinezon narciarski lub kurtkę i spodnie, 2 pary butów wygodnych typu „traper”, czapkę, szalik, 

rękawiczki, grube skarpety, getry, swetry, klapki, strój kąpielowy, czapkę typu kominiarka, przybory 

toaletowe, w tym ręczniki. 

W przypadku przyjmowania  leków prosimy o zabranie leków wraz z zaleceniami lekarza i informacją  

o sposobie ich podawania. 

7-dniowy zimowy dla uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII i gimnazjum 

 

Wyjazd: 16.02.2019 r. godz. 8:30 parking SOLPARK, ul. Sportowa 8 

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy JURKOWSKI, Ochotnica Górna 

Planowany powrót: 22.02.2019 r. ok. godz. 19:00 

 

W programie m. in.: 

nauka i doskonalenie jazdy na nartach lub snowboardzie pod opieką instruktora, ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, kulig, dyskoteki, przejażdżka skuterem śnieżnym a w przypadku niesprzyjających warunków 

kręgielnia, lodowisko a w przypadku niesprzyjających warunków park wodny. 

Na obóz należy zabrać m.in.: 



kombinezon narciarski lub kurtkę i spodnie, 2 pary butów wygodnych typu „traper”, czapkę, szalik, 

rękawiczki, grube skarpety, getry, swetry, klapki, strój kąpielowy, czapkę typu kominiarka, przybory 

toaletowe, w tym ręczniki. 

W przypadku przyjmowania  leków prosimy o zabranie leków wraz z zaleceniami lekarza i informacją  

o sposobie ich podawania. 

7-dniowy zimowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 

 

Wyjazd: 09.02.2019 r. godz. 8:30 parking SOLPARK, ul. Sportowa 8 

Miejsce: Pensjonat*** JURKOWSKI, Ochotnica Dolna 

Planowany powrót: 15.02.2019 r. ok. godz. 19:00 

 

W programie m. in.: 

nauka i doskonalenie jazdy na nartach lub snowboardzie pod opieką instruktora, ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, kulig, dyskoteki, przejażdżka skuterem śnieżnym a w przypadku niesprzyjających warunków 

kręgielnia, lodowisko a w przypadku niesprzyjających warunków park wodny. 

Na obóz należy zabrać m.in.: 

kombinezon narciarski lub kurtkę i spodnie, 2 pary butów wygodnych typu „traper”, czapkę, szalik, 

rękawiczki, grube skarpety, getry, swetry, klapki, strój kąpielowy, czapkę typu kominiarka, przybory 

toaletowe, w tym ręczniki. 

W przypadku przyjmowania  leków prosimy o zabranie leków wraz z zaleceniami lekarza i informacją  

o sposobie ich podawania. 

7-dniowy zimowy dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów 

 

Wyjazd: 09.02.2019 r. godz. 8:30 parking SOLPARK, ul. Sportowa 8 

Miejsce: Pensjonat*** JURKOWSKI, Ochotnica Dolna 

Planowany powrót: 15.02.2019 r. ok. godz. 19:00 

 

W programie m. in.: 

nauka i doskonalenie jazdy na nartach lub snowboardzie pod opieką instruktora, zajęcia muzyczne, 

ognisko z pieczeniem kiełbasek, kulig, dyskoteki, przejażdżka skuterem śnieżnym a w przypadku 

niesprzyjających warunków kręgielnia, lodowisko a w przypadku niesprzyjających warunków park wodny. 

Na obóz należy zabrać m.in.: 

kombinezon narciarski lub kurtkę i spodnie, 2 pary butów wygodnych typu „traper”, czapkę, szalik, 

rękawiczki, grube skarpety, getry, swetry, klapki, strój kąpielowy, czapkę typu kominiarka, przybory 

toaletowe, w tym ręczniki. 

W przypadku przyjmowania  leków prosimy o zabranie leków wraz z zaleceniami lekarza i informacją  

o sposobie ich podawania. 

 

 

 


