
  
 

REGULAMIN  OBOZU 
 

1. Organizator Obozu: Zespół Szkół nr 2, ul. Gen Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik 
 

2. Kierownik Obozu (wycieczki):  Andrzej Bownik – nauczyciel języka niemieckiego w ZS nr 2 
 

3. Nazwa imprezy:  BIAŁA SZKOŁA „Ski-Rey” - VII Alpejski Obóz Narciarsko-Snowboardowy 
 

4. Termin i miejsce realizacji:  28.03.2020 – 04.04.2020, Zell am See / Kaprun / Fusch (Austria) 
 

5. Opis imprezy: sportowy obóz narciarsko-snowboardowy dla młodzieży, która chce udoskonalić swoje umiejętności 
w zakresie narciarstwa zjazdowego oraz snowboardingu. Impreza promuje zdrowy styl życia, rekreację na świeżym 
powietrzu i rozwija umiejętności sportowe młodzieży. 

 
6. Szacunkowa liczba uczestników: 35 uczniów (minimalnie 25 osób, maksymalnie 40 osób). 

 
7. Całkowity koszt uczestnictwa: 370 PLN oraz 380 EURO (zakładając udział 35 uczniów). 

 
Koszt uczestnictwa obejmuje WSZYSTKIE wydatki związane z Obozem: 

-  przejazd do Austrii i z powrotem; 
-  codzienne dojazdy na stoki; 
-  karnety narciarskie; 
-  7 noclegów; 
- pełne wyżywienie obejmujące śniadania w formie bogatego bufetu, lunch-pakiety na stok (napój w kartoniku, 

dwie kanapki, batonik, owoc) oraz obiadokolacje (zupa, drugie danie, bufet z surówkami i sałatkami, deser, 
napój); 

-  zajęcia z instruktorem; 
-  ubezpieczenie KL, NNW i OC od wszelkich zdarzeń losowych na stoku i poza nim; 
-  jednorazowe wejście na basen; 
-  opiekę nauczycieli i kierownika wycieczki. 

 
8. Terminy wpłaty składek:  do 21.11.2019:  370 PLN (zaliczka) 

do 20.12.2019:         80 EUR 
do 20.01.2020:       100 EUR 
do 20.02.2020:  100 EUR  
do 20.03.2020:  100 EUR  

 
 Najpóźniej do 23.03.2020 powinien być uregulowany całkowity koszt udziału w Obozie. 
  

9. Forma i termin zgłoszenia: przekazanie wypełnionej i podpisanej deklaracji do sekretariatu Zespołu Szkół nr 2 
w Kraśniku lub na adres e-mail: ski@rey.edu.pl + wpłata zaliczki 370 PLN u kierownika Obozu do 21.11.2019! 
 

10. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Obozie, wpłacone składki zostaną zwrócone po odjęciu poniesionych kosztów 
związanych z uczestnictwem, tak by pozostali uczestnicy nie byli zmuszeni do pokrycia dodatkowych kosztów imprezy 
powstałych w związku z rezygnacją innego uczestnika.  
 

11. W razie odwołania imprezy, składki zostaną zwrócone w pełnej wysokości.  
 
12. Uczestnik nie musi mieć ze sobą kieszonkowego, ponieważ koszt Obozu obejmuje wszystkie wydatki z nim związane. 

Ewentualne kieszonkowe może przydać się na drobne zakupy w czasie podróży lub pobytu w Austrii. 
 

13. Impreza nie ma charakteru komercyjnego, ponieważ nie ma żadnych pośredników (np. biura podróży) i nikt 
z organizatorów, opiekunów czy instruktorów nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia za pracę przy Obozie. 



Nauczyciele wykonują swoje obowiązki w ramach etatowej pracy w szkole. Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na 
podstawie faktycznie poniesionych kosztów. 
 

14. Uczestnik nie powinien być urodzony przed 01.01.2001 – w takiej sytuacji koszt karnetu narciarskiego dla starszego 
ucznia, a zarazem koszt udziału w Obozie będzie wyższy o 140 EUR. 
 

15. Ze względu na specyfikę imprezy, uczestnik powinien być zdyscyplinowany i cieszyć się pozytywną opinią wychowawcy 
i nauczycieli. Wymagana jest również pisemna zgoda rodziców na udział w obozie oraz brak przeciwwskazań 
zdrowotnych. 
 

16. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i statutowego regulaminu wycieczek szkolnych 
oraz do bezwzględnego podporządkowania się wszelkim poleceniom lub zakazom ze strony kierownika obozu, 
opiekunów i instruktorów – dotyczy to także przestrzegania godzin i miejsc zbiórek.  
 

17. Uczestnik zapewnia sobie odpowiedni sprzęt, kask ochronny i strój we własnym zakresie. Ze względów 
bezpieczeństwa uczestnik zobowiązuje się do jazdy w kasku i tylko po udostępnionych trasach. 
 

18. W przypadku poważnego naruszenia przyjętych zasad dyscypliny, narażania siebie i innych na niebezpieczeństwo oraz 
spożywania alkoholu lub innych używek, organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia uczestnika z obozu na koszt 
rodziców. 
 

19. Planowany program ramowy: 
 

28.03.2020 
sobota 

00:30  wyjazd z Kraśnika 
16:30  przyjazd do pensjonatu Imbachhorn w Fusch, zakwaterowanie 
18:00  obiadokolacja 

5 dni 

07:30  śniadanie 
08:15  wyjazd na stok 
09:00  zajęcia na stoku, dla chętnych szkolenie narciarskie i/lub snowboardowe 
12:30  zbiórka na stoku, przerwa na posiłek, po przerwie: rekreacja na stoku 
16:00  zbiórka na stoku, wyjazd do pensjonatu 
18:00  obiadokolacja, odpoczynek 
19:30  zajęcia rekreacyjno-sportowe w pensjonacie 
22:00  cisza nocna 

1 dzień przerwy 
od stoku 

08:00  śniadanie 
09:00  dzień na regenerację sił i rekreację poza stokiem 
(np. wycieczka do Zell am See, basen, hala sportowa, sanki…) 
18:00  obiadokolacja, odpoczynek 
19:30  zajęcia rekreacyjno-sportowe w pensjonacie 
22:00  cisza nocna  

04.04.2020 
sobota 

07:30  śniadanie 
08:30  wykwaterowanie z pensjonatu, wyjazd do Kraśnika 
23:30  przyjazd do Kraśnika 

 
20. Zajęcia na stoku będą odbywać się głównie w kompleksie narciarskim KITZSTEINHORN w Kaprun (na tzw. lodowcu) 

oraz w razie sprzyjających warunków także na stacji narciarskiej SCHMITTEN w Zell am See – więcej informacji 
w Internecie: www.kitzsteinhorn.at / www.schmitten.at 
 

21. Informacje o zakwaterowaniu: Pensjonat Imbachhorn (www.imbachhorn.at) znajduje się w austriackiej alpejskiej 
wiosce Fusch w kraju związkowym Salzburg, położony jest na działce z dużym ogrodem przy drodze prowadzącej na 
Grossglockner - najwyższy szczyt austriackich Alp. Poza tym: 

- wszystkie pokoje posiadają łazienki, TV oraz bezpłatne Wi-Fi; 
- restauracja z barem; 
- świetlica oraz sala z projektorem i kinem domowym; 
- bilard na monety (1€ za grę); 
- ogrzewana narciarnia; 
- miejsce do jazdy na sankach – w Pensjonacie można wypożyczyć sanki; 
- obsługa w języku polskim. 

 
22. Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku zorganizował dla swoich uczniów do tej pory 6 tego typu alpejskich imprez, które były 

bardzo ciekawym uzupełnieniem zajęć wychowania fizycznego i cieszyły się uznaniem uczestników. 
 

23. W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z kierownikiem Obozu p. Andrzejem Bownikiem: osobiście 
w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gen. Sikorskiego 25 w Kraśniku, telefonicznie 81 / 825 69 86 lub mailowo: ski@rey.edu.pl 

 
Wersja 1 / 25.10.2019           Opracowanie: Andrzej Bownik 


