
Ferie w Szczyrku 2020 

RODZINNY WYJAZD ZIMOWY 

Narty, Snowbord, Termy 
16-22 luty 2020 r. 

1. ORGANIZATOR 

Biuro Podróży DEPKA Travel, 

Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz, 

ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, 

NIP: 671-166-25-08 Org. Turystyki nr 14/16 

2. ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek Panorama, ul. Wczasowa 20, 43-370 Szczyrk  

www.panoramaszczyrk.pl  

3. TERMIN   

16 – 22 luty 2019 r.  

Wyjazd   16 lutego (niedziela): Kołobrzeg, Milenium, godz. 4:00; Ustronie M., Koszalin, i inne do uzgodnienia 

Przyjazd 22 lutego (sobota): Kołobrzeg Milenium, około godz. 23:30 

4. KADRA INSTRUKTORSKA 

Karol Torcz – Kierownik Wyjazdu 

– Instruktor Narciarstwa PZN  

– Wychowawca 

– Wychowawca, Animator czasu wolnego 

5. ZAJĘCIA PROGRAMOWE 

Jazda na nartach(różne stoki), ćwiczenia ogólnorozwojowe, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. 

Szczegółowy program będzie dostępny na stronie www.depka.pl i www.facebook.pl/bpdepka   

6. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Dzieci i młodzież: 1950,00 zł All inclusive, w tym: zakwaterowanie, wyżywienie (2 posiłki + bułka i herbata 

na stok), autokar, karnety na wyciągi, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, koszty dydaktyczne, ubezp. NNW. 

Zniżki: 50 zł osoby uczęszczające na Szkółkę, 50 zł rodzeństwo, narty własne 100 zł, wpłata do 30.11.19 r. 50 zł. 

Dorośli/rodzice 1150,00 zł, dzieci bez zajęć – 1100,00 zł(5-17 lat), 750,00 zł(do 5 lat), od osoby,  

w tym: noclegi, wyżywienie (2 posiłki + bułka i herbata na stok), transport, ubezpieczenie NNW, Kulig. 

Zniżki: 50 zł rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci ze szkółki - wpłata całości do 30.11.2019 r. 50 zł. 

Dodatkowe atrakcje według cennika na odwrocie. 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA I UCZESTNICY 

Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie zadatku w wysokości 400,00 zł, wypełnienie formularza  

na stronie www.depka.pl, podpisanie umowy i karty obozowej(niepełnoletni obóz narciarski) w terminie 7 dni  

po zgłoszeniu. Resztę kwoty należy wpłacić najpóźniej 14 dni przed obozem/wyjazdem. Uczestnikami wyjazdu 

mogą być również osoby z poza Szkółki. 

 
Informacja i zapisy tel.: Biuro SP DEPKA 730-55-61-61 

www.depka.pl E-mail: travel@depka.pl 

Wpłat należy dokonywać: 
kartą w Biurze SP DEPKA lub przelewem na konto: Mbank 74-1140-2004-0000-3602-4583-0590 

Obóz jest zgłoszony do Kuratorium Oświaty. SP DEPKA jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki prowadzonego  
przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 14/16 i posiada Gwarancję Ubezpieczeniową 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! 

http://www.panoramaszczyrk.pl/
http://www.depka.pl/
http://www.facebook.pl/bpdepka
http://www.depka.pl/
http://www.depka.pl/


 

Koszty wyjazdu 
Termin 16 – 22 lutego 2019 r. 

 

1150,00 zł Osoba dorosła   

1100,00 zł Dziecko, Młodzież 5 – 17 lat     

750,00 zł Dziecko do 5 lat   

100,00zł/pokój dopłata do pokoju dwuosobowego 

Świadczenia w cenie:  

- 6 noclegów w Ośrodku PANORAMA w Szczyrku   
- Wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 x obiad w drodze powrotnej, prowiant na stok 
- kulig z ogniskiem(w zależności od pogody wozy lub sanie) 

- Transport komfortowym autokarem do Szczyrku i z powrotem, transfery na stoki 

- Ubezpieczenie NNW i narciarskie 
 

  

- Opieka pilota 
 

  

Cennik skipassów 2019/2020 w przygotowaniu.  
3 stacje narciarskie, bezpłatny skibus 

Czas Dorośli 18 lat + 
Junior 13-18 lat 
Senior 60 lat + 

Dzieci 6-12 lat  

1-no dniowe    

3-y dniowe    

5-cio dniowe    

Jazda wieczorna 18:00-21:00    

Dzieci do 6 lat bezpłatnie pod opieką osoby dorosłej 

Cennik dodatkowych usług i atrakcji: 

Cena/osoba Nazwa 

150,00 zł Wypożyczenie nart dorosły (buty, narty, kijki)   

150,00 zł Wypożyczenie nart dziecko (buty, narty, kijki, kask) 

150,00 zł Wypożyczenie snowboardu (buty, deska)   

30,00 zł Kask  

50,00 zł Termy/Aquapark – dorosły 

40,00 zł Termy/Aquapark – dziecko 

350,00 zł Kurs nauki jazdy na nartach 5 x po 2h   

50,00 zł Jazda nocna z pochodniami i degustacją wyrobów regionalnych  

100,00 zł Opieka wychowawcy na stoku bez szkolenia  

400,00 zł Pakiet atrakcji bez nart(5 atrakcji min, Gondola, Park Wodny)  

1950,00 zł Dziecko, młodzież za całość obozu ze wszystkimi atrakcjami  All inclusive 

Zniżki: 

50,00 zł Wpłata całości do 30.11.2019 r. 

50,00 zł Rodzice dzieci uczęszczających do SP DEPKA 

50,00 zł Dzieci uczęszczające na zajęcia do SP DEPKA 

50,00 zł Rodzeństwo/Małżeństwo 

100,00 zł Narty własne przy opcji za całość All inclusive 

 


