
UKS Ajaks Częstochowa 

1.Obóz narciarsko-piłkarski 

2.Obóz piłkarski 

ZIELENIEC-POLSKA  

Termin: 3 - 10  Lutego 2018r.  

Zieleniec Ski Arena - jest największym kurortem narciarskim w Kotlinie Kłodzkiej i jednym z 
największych w całej Polsce. Położony w malowniczym otoczeniu Gór Orlickich i Gór Bystrzyckich, 
dzięki wyjątkowemu klimatowi jest istnym rajem dla narciarzy. Dość powiedzieć, że śnieg leży tutaj 
niemal 150 dni w roku, a opadające na północną stronę stoki i niskie temperatury gwarantują 
doskonałe warunki narciarskie. 

Unikalne ukształtowanie terenu pozwoliło na stworzenie w pełni profesjonalnej i kompleksowej stacji 
narciarskiej, która oferuje swoim gościom przeszło 22 kilometry tras narciarskich o różnym stopniu 
trudności - od łagodnych stoków doskonałych do nauki jazdy na nartach dla najmłodszych, po strome 
i wymagające zbocza, które dostarczą narciarzom sporej dawki adrenaliny. 

Zieleniec Ski Arena dysponuje 24 wyciągami narciarskimi, na które składa się także pięć nowoczesnych 
kolei kanapowych.  

 

 



Zakwaterowanie, Ośrodek GREEN REST w Dusznikach Zdroju: 

-pokoje 2-5 osobowe z łazienką, telewizorem, wi-fi 

- świetlica ze stołem do tenisa stołowego, piłkarzyków, cymbergaja. 

- stołówka, 

- sale do animacji, 

- narciarnia, 

 

    

      



Trening piłkarski: 

Hala Sportowa została oddana do użytku w 2010 roku. Mieści się w centrum miasta przy ulicy 
Sportowej 2a. To idealna baza treningowa do wielu dyscyplin sportu. Możliwość skorzystania z sali 
fitness, siłowni, masażu. 

 

 

 

 



 

 

Wyżywienie: 

- śniadanie 

- drugie śniadanie na stoku (drożdżówka i herbata) 

- obiad 

- kolacja 

 

  

Szkolenie narciarskie: 

Szkolenie narciarskie i snowboardowe prowadzone jest przez licencjonowanych instruktorów 
SITN-PZN, ISIA, SITS oraz MENiS. Liczebność grup jest uwarunkowana wiekiem i poziomem 
zaawansowania, od 4-6 osób w grupach najmłodszych/początkujących do 8-10 osób w grupach 
zaawansowanych.  

 



Kurs na stopnie SITN PZN: 

W trakcie obozu, dzieci jeżdżące już dobrze na nartach będą miały możliwość wzięcia udziału w kursie 
na stopnie SITN-PZN. Kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kursy to: 

Demonstrator: Ukończone 12 lat i nie przekroczony 16 rok życia w roku, w którym odbywa się kurs. 

Kurs kwalifikacyjny: Ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się kurs. 

Pomocnik instruktora PZN/Instruktor SITN - poziom 1: Ukończony kurs kwalifikacyjny najdalej dwa 
lata wstecz, oraz wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalnie 6 pkt. Lub 
młodzież po kursie na stopień Demonstratora w wieku 16-18 lat po zaliczeniu Zawodów Regionalnych 
na minimum 6 pkt.  

 

 

CENNIK OBOZU w ZIELEŃCU  

GREEN REST, Duszniki Zdrój 

Pokój wieloosobowy 
 Cena 

Dzieci 8-17 lat       1. Obóz piłkarsko-narciarski 

                             2. Obóz piłkarski 

1850zł    (zaliczka 850zł + 1000zł*) 

1400zł    (zaliczka 850zł + 550zł*)  



ZAPISZ SIĘ 

 

REZERWACJA: 

Kliknij przycisk "ZAPISZ SIĘ" i wyślij nam zgłoszenie (podając miejsce i datę wyjazdu/obozu). W 
odpowiedzi dostaniesz od nas maila z dokumentami obozowymi (należy je wypełnić, zeskanować i 
odesłać) oraz nr konta, na które należy wpłacić zaliczkę (850zł) w ciągu 7 dni.  

*Dopłatę 1000zł, należy uregulować najpóźniej pierwszego dnia obozu.  

 

Cena obejmuje: 

-Przejazd na trasie:             Częstochowa - Duszniki Zdrój - Częstochowa . 

-Zakwaterowanie, 7 noclegów w DFD Green Rest, 

-Codzienny dojazd autokarem na stoki w Zieleńcu, 

-Wyżywienie: 4 posiłki dziennie, 

-Skipass – 6 dni, Zieleniec Ski Arena, 

-Ubezpieczenie NNW, 

-Szkolenie narciarskie: 5 h dziennie, opieka instruktorów, 1 trening 
piłkarskie dziennie w opcji nr 1. 

-Trening piłki nożnej: 2 x 2 h dziennie, bez szkolenia narciarskiego w opcji 
nr 2. 

-Zajęcia z jazdy sportowej na tyczkach - slalom gigant, 

-Całodobowa opieka wychowawców, pielęgniarki i kierownika wypoczynku, 

-Popołudniowe animacje, w tym wstęp do aquaparku, zwiedzanie uzdrowiska, 

-Wideoanaliza techniki, wykład o tematyce narciarskiej, 

-Zawody w slalomie gigancie na zakończenie obozu, 

-Gadżety obozowe, 

 



Cena nie obejmuje:  
- Sprzętu. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu. Istnieje możliwość 
wypożyczenia sprzętu na miejscu, w preferencyjnych cenach. 

- Każdy uczestnik obozu musi posiadać kask, 

- Kaucji zwrotnej za skipass - 5zł. 

 

Informacje i zapisy: 

tel.: 692 042 925 - Grzegorz Kuziorowicz 

tel.: 880 853 532 - Maciek Barabasz 

www.weski.pl  

e-mail: maciek@weski.pl  grzegorz.kuziorowicz@gmail.com  
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