
 

INFORMACJA O ORGANIZOWANYM ZIMOWISKU  

W OKRESIE FERII ZIMOWYCH  

 

Stowarzyszenie Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych w Ulanie-Majoracie 

uprzejmie informuje, 

iż w dniach 15.02 – 24.02.2016 r.  (10 dni) organizuje zimowisko w Zakopanem.  
 

Potrzebne dokumenty: 
- dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenie o podleganiu przynajmniej jednego 

rodzica dziecka pełnemu ubezpieczeniu (w zakresie emerytalno-rentowym oraz 

wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim), lub o pobieraniu renty bądź 

emerytury z KRUS, 

- karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, 

- dowód osobisty lub paszport, karta EKUZ. 

ADRES zimowiska: 

Ośrodek Wczasowy „SKUPIENIÓWKA” 

ul. Harenda 32B, tel. 18 206 33 26   34-500 Zakopane 
Zimowisko rozpoczyna się obiadokolacją w dniu 15.02 ok. godz. 18.00, a kończy śniadaniem 

w dniu 24.02.2016 r. ok. godz. 9:00. Wyjazd nastąpi dnia 15.02.2016 r. o godz. 7:00 rano – 

Zespół Szkół w Ulanie-Majoracie. Planowany powrót  24.02.2016 r. ok. godz. 19:00. 

Wyjeżdżający na zimowisko powinni zabrać ze sobą: 

 suchy prowiant na czas przejazdu,  

 przybory toaletowe i ręczniki, 

 strój kąpielowy, klapki basenówki, odzież w ilościach uwzględniających zróżnicowane 

warunki pogodowe, nakrycie głowy, odpowiednie obuwie – właściwe na piesze 

wycieczki po śniegu, 

 ulubione gry typu świetlicowego, 

 leki osobistego użytku z kartą dla pielęgniarki o sposobie ich używania, 

 dokument tożsamości – legitymacja szkolna, 

 kieszonkowe w wysokości uwzględniającej osobiste potrzeby, 

a nie powinni zabierać: 

 używek, ostrych przedmiotów, niebezpiecznych gier, 

 drogich przedmiotów 

W programie m.in. : 
Wyjazd na Słowację- Jaskinia Bielańska, Wieliczka - zwiedzanie Kopalni Soli, 4-dniowy 

trening umiejętności narciarskich na stoku i łyżwiarskich na lodowisku pod okiem 

instruktora, doskonalenie gier i zabaw na śniegu, uprawianie sportów wodnych podczas 

pobytów w aquaparkach geotermalnych (Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska), 

przejazd kolejką szynową lub linową oraz wyciągiem krzesełkowym, podziwianie panoramy 

Zakopanego z Gubałówki oraz Kasprowego Wierchu, wycieczka do Krakowa (Podziemia 

Krakowskie, Kościół Mariacki, Sukiennice), obejrzenie ciekawego filmu w wybranym kinie, 

koncert kapeli góralskiej, zwiedzanie Zakopanego i okolic (kościoły, muzea, budowle, 

ciekawe miejsca – Krzeptówki, Krupówki, skocznia narciarska (Wielka Krokiew), „rajd 

saniami” z pochodniami połączony z ogniskiem – oryginalny góralski kulig saniami z 

kiełbaskami i ogniskiem, zajęcia integracyjne outdoor, gry i zabawy integracyjne 

i świetlicowe. 
Organizator zapewnia: noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, karnety, wypożyczenie sprzętu, koszty 

instruktorskie, transport, ubezpieczenie, opiekę wychowawczą i medyczną.   

Nie zapewnia biletów wstępu do Jaskini Bielańskiej (ok. 5 euro). 

Odpłatność za turnus wynosi 600 zł dla osób ubezpieczonych w KRUS, 1300 dla pozostałych. 
 

Tel. kontaktowy organizatora: Stowarzyszenie UFIS, tel. 83 3518085, 833518454, 604410548, e-mail mikolajuke@wp.pl 

 


