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INFORMACJA ORGANIZACYJNA 

Wyjazd: 16.02.2020 (niedziela) godz. 5 00 (zbiórka 15 minut przed wyjazdem) 
Miejsce zbiórki: Barwice, ul. Moniuszki 12 
Transport: J&K TRANSPORT z Połczyna Zdroju 
Opiekunowie: Agnieszka i Grzegorz Tomaszewicz 
Kontakt podczas zimowiska: Agnieszka 604 061 619, Grzegorz tel. 608 889 930 
 
PROGRAM ZIMOWISKA: 
- 16.02.2020 (niedziela) – wyjazd z Barwic godz. 5 00, zakwaterowanie ok. godz. 17 00, 
kolacja, spotkanie organizacyjne 
- 17.02.2020 (poniedziałek) – rano wyjazd na narty, nauka i doskonalenie jazdy pod okiem 
instruktora narciarstwa, po południu gry i zabawy integracyjne w ośrodku, basen, siłownia  
- 18.02.2020 (wtorek) – rano wyjazd na narty z instruktorem narciarstwa, po południu dzieo 
turniejowy (tenis stołowy, bilard…) 
- 19.02.2020 (środa) – wycieczka do Zakopanego, zajęcia w ośrodku, basen, siłownia  
- 20.02.2020 (czwartek) – rano wyjazd na narty, po południu gry i zabawy w terenie, 
ognisko 
- 21.02.2020 (piątek) – wycieczka krajoznawcza, wyjazd na Morskie Oko 
- 22.02.2020 (sobota) – gry i zabawy w terenie, podsumowanie zimowiska, wręczenie 
nagród za konkursy i turnieje, dyskoteka,  
- 23.02.2020 (niedziela) – śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną. 
Planowany przyjazd do Barwic godz. 21 00 
 
Program może ulec zmianie. Będzie uzależniony od zainteresowao grupy. 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                     Aga-Toma 
                                                                                                                    ul. Kwiatowa 9, 78-460 Barwice  
                                                                                                                NIP 6731497426; REGON 367005668 
                                                                                                         tel. 608 88 99 30; mail. biuro@aga-toma.pl 
                                                                                                                                   www.aga-toma.pl 
                                    

 
 

 

 

DODATKOWO:  

- możliwośd wyjazdu na Termy Bania w Białce Tatrzaoskiej – bilet ok. 35/40 zł  

- wypożyczenie sprzętu narciarskiego ok. 20 zł/doba - wyciąg od 35 do 55 zł za 3,5 godziny 

(Murzasichle)  

- możliwy wyjazd na wyciąg narciarski do Białki Tatrzaoskiej (koszty: np. przejazd 

turystyczny na Kotelnicę I ok. 15 zł, karnet 2 h (stok) – 50-65 zł)  

 
LISTA RZECZY, KTÓRE NALEŻY ZABRAD:  
- buty zimowe, spodnie narciarskie (dla narciarzy), czapka, rękawiczki, szalik, odzież termo, 
bluza, odzież sportowa, buty sportowe   
 - skarpetki oraz bielizna osobista (na każdy dzieo), kosmetyczka, (szczoteczka, pasta do 
zębów, szampon, żel pod prysznic…), ręczniki, krem z filtrem UV, klapki pod prysznic, - 
telefon z ładowarką, power bank, legitymacja szkolna,    
  
Spakowad się w walizkę lub torbę podróżną. Jedziemy busem z przyczepką turystyczną. 
 
PONADTO: 
Na wyjazd doposażyd uczestników w kanapki ;) oraz drobne pieniądze. Zatrzymamy się na 
posiłek.  
Zimowisko rozpoczynamy kolacją i kooczymy śniadaniem. Na drogę powrotną otrzymamy  
z ośrodka suchy prowiant. 
 
W razie pytao zapraszamy do kontaktu 
 

  

 

  


