
ZIMOWISKO 2020
w Gołkowicach Górnych 

- regulamin zapisów i uczestnictwa

1. Termin:
 I TURNUS: 1 - 8.02. 2020 r.

2. Uczestnicy:
• Dzieci w wieku 8-13 lat
• Planowana liczba uczestników 45 osób.

3. Koszt:
850 zł przy zapisie i jednoczesnej wpłacie opłaty gwarancyjnej do 20 grudnia br., po tym 
terminie 900 zł

               UWAGA!

• Obowiązuje płatność w dwóch ratach: bezzwrotna opłata gwarancyjna w wysokości 50 zł w terminie
do 20 grudnia br., pozostała kwota po Nowym Roku w terminie od 2 do 12 stycznia 2020 r.

• W razie rezygnacji z uczestnictwa po 12 stycznia 2020 r. całość opłaty nie podlega zwrotowi.

              Cena zawiera:

• przejazd autokarem w obie strony,

• 7 noclegów w Centrum Wypoczynku „JordaNova” w Gołkowicach Górnych (filia Centrum Młodzieży 
im. dr. H. Jordana w Krakowie) w domkach 6-osobowych z łazienkami,

• 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja,

• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

• bogaty program aktywności: warsztaty artystyczne, zajęcia rekreacyjne i sportowe, wycieczki i spa-
cery,

• ubezpieczenie NNW

              Dane do przelewu/wpłaty:

numer konta Centrum Młodzieży: 93 1020 4900 0000 8002 3107 8879 (PKO BP)

tytuł wpłaty: „ZIMOWISKO w Gołkowicach dla ... /tu wpisać imię i nazwisko dziecka/

          w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.

4. Informacje i zgłoszenia:

Koordynator: Grażyna Morbitzer, Centrum Młodzieży - Zespół Promocji, Organizacji Imprez i Współ-
pracy Międzynarodowej, e-mail: gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl

tel. 12 430 00 15 wew. 237 lub sekretariat wew. 202. 
5. Miejsce wypoczynku:

mailto:gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl


Centrum Wypoczynku „JordaNova” w Gołkowicach Górnych filia Centrum Młodzieży im. dr. H. 
Jordana w Krakowie
33-388 Gołkowice Górne 163 k. Starego Sącza
Tel/fax: 18 446 33 21

6. Opis ośrodka:

Ośrodek ogrodzony. Uczestnicy i ich opiekunowie zakwaterowani są w domkach 6-osobowych z ła-
zienkami. Na terenie do dyspozycji: stołówka, nowoczesna hala sportowa, boiska plenerowe, sala 
wyposażona w sprzęt multimedialny oraz mniejsza do kameralnych zajęć, amfiteatr z miejscem na 
ognisko lub grilla. Ośrodek dysponuje izolatką i wydzielonym gabinetem pielęgniarskim.

7. Kadra i kontakt:
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna tj. kierownik i 
wychowawcy.
Ze względu na słaby zasięg na terenie ośrodka, kontakt komórkowy z dziećmi może być utrudniony. 
W razie konieczności kontaktu proszę dzwonić do kierownika obozu lub na recepcję.

Recepcja: 18 446 33 21

8. Data i godzina wyjazdu oraz powrotu:
ZBIÓRKA W DNIU WYJAZDU O GODZ. 9:30!

WYJAZD:  1.02.2020 r., godz. 10.00
POWRÓT: 8.02.2020 r., godz. 13.00

Miejsce wyjazdu i powrotu:
Parking Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
ul. Krupnicza 38

9. Rodzaj transportu:
Autokar

10. Ubezpieczenie:
Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW
(umowa będzie podpisana po zebraniu całej grupy i zamknięciu zapisów)

11. Posiłki:

Śniadanie, obiad, kolacja

12. Ramowy program pobytu:

8:00 - pobudka, toaleta poranna



8:30 - śniadanie

9:30 - 13:30 - zabawy w terenie, wycieczki

13.30 - obiad

15:00 - 18:00 - zajęcia artystyczne, sportowe, rekreacyjne

18:30 - kolacja

19:30 - 21:00 - zajęcia integracyjne, gry i zabawy, dyskoteki, ogniska

21:30 - toaleta wieczorna

22:00 - cisza nocna

W programie wycieczka do Krynicy Zdrój (Góra Parkowa, Pijalnia wód mineralnych) lub do Nowego 
Sącza (Miasteczko Galicyjskie)

13.  Co zabrać na obóz:
Proszę według własnego uznania przygotować rzeczy, uwzględniając prognozowaną pogodę na 
ten okres. Przykładowe rzeczy, dla ułatwienia.
 STREFA HIGIENY: szczoteczka do zębów, pasta do zębów, mydło lub żel pod prysznic, szampon do

włosów, odżywka do włosów jeśli używasz, szczotka do włosów lub grzebień, dla dziewczynek 
spinki, gumki, opaski; ręcznik, chusteczki higieniczne, worek, reklamówkę na brudną odzież 
i bieliznę

 STREFA ODZIEŻY: bielizna (proponujemy zabrać większą ilość lub minimum tyle ile dni), ciepła 
kurtka, czapka, szalik, rękawiczki (2 pary), długie spodnie (minimum 2 pary), strój sportowy 
(dres, dziewczynki mogą zabrać legginsy, t-shirty, bluzy), dwie pary butów zimowych oraz 
obuwie sportowe, „coś” na dyskotekę, pidżama, klapki pod prysznic.

 Prosimy o zabranie starej bluzy, koszuli lub podkoszulka, służącej do ochrony odzieży przed 
zabrudzeniem podczas warsztatów, malowania…

 AKCESORIA: aparat ortodontyczny, jeśli nosicie, pomadka ochronna, aktualna legitymacja szkol-
na

14.  Pozostałe:

Za rzeczy wartościowe zabrane przez dzieci nie ponosimy odpowiedzialności. Telefony komórkowe 
będą oddawane do kierownika wyjazdu i udostępniane dzieciom na 2-3 godz. w ciągu dnia.


