BIAŁE SZALEŃSTWO!!!
OBÓZ NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY
GÓRY ORLICKIE

Góry Orlickie – najwyższa część Sudetów Środkowych, w Czechach i Polsce. Wielka Desztna (Velká
Deštná) 1115 m n.p.m. Region Gór Orlickich i Pogórza Orlickiego jest położony w północnej części
Czech Wschodnich. Znaczna część tego regionu zajmuje teren kraju Královéhradeckiego, z kolei
mniejsza część sięga kraju Pardubickiego. Ten region turystyczny jest rajem dla zwolenników
turystyki i sportów zimowych.

SZUMPERK

Szumperk to największe miasto obszaru Jesioników. W II poł. XVII wieku miały tu miejsce procesy
czarownic. W 18. stuleciu doszło do potężnego rozwoju tkactwa i płóciennictwa, więc od tych czasów
Szumperk nazywano „Manchasterem” mocarstwa austriackiego. Nowoczesny wizerunek od 2. połowy
XIX w. kształtowali tu najsłynniejsi wiedeńscy architekci, których dzieła możemy odnaleźć w różnych
częściach miasta. Ze względu na swą okazałość Šumperk był nazywany "Małym Wiedniem".
Po Kosztownej rekonstrukcji zabytków w 2005 roku miasto przebudziło się i zyskało nowe, piękne
oblicze. Szumperk w swojej ofercie posiada dużo propozycji turystycznych, dzięki czemu jest
wyjątkowym miejscem na wypoczynek. Lokalizacja miasta, wokół którego znajduje się wiele
ośrodków narciarskich, powoduje, że jest to świetne miejsce dla fanów sportów zimowych.
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OŚRODKI NARCIARSKO-SNOWBOARDOWE
Kompleks Sportów zimowych „BUKOVA HORA”

Ośrodek narciarski „SKIPARK Červena Voda”

– to najnowocześniejszy ośrodek
narciarski w Górach Orlickich. To właśnie tu znajdują się dwie najdłuższe trasy zjazdowe w Górach
Orlickich o długości 2150 m oraz 2290 m. Zróżnicowany profil, odpowiednia szerokość oraz różnica
poziomów wynosząca 399 metrów z pewnością zadowolą najbardziej wymagających. Szerokość
i nachylenie stoku, duży snowpark, trasa narciarska dla najmłodszych oraz oddzielny wyciąg dla
szkółki narciarskiej sprawiają, iż jest to miejsce wprost idealne wyjazdu na narty. Dodatkową zaletą
obiektu jest poodgrzewany wyciąg krzesełkowy z czteroosobową kanapą oraz bańką, jedyny wyciąg
tego typu w Republice Czeskiej. Stoki sztucznie naśnieżane. Przy dolnej stacji znajduje się bar, toalety,
wypożyczalnia.
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Ośrodek narciarski SKI Čenkovice

– położony jest na zachodnich stokach Bukowej
hory. Jego osią jest kolejka krzesełkowa, wzdłuż której prowadzi w dół czerwona trasa, a także dużo
dłuższa, łagodniejsza niebieska. Równolegle do wyciągu krzesełkowego narciarzy obsługuje wyciąg
orczykowy z przyległą czerwoną trasą. Na przeciwległym stoku znajdują się 2 wyciągi orczykowe,
przy których znajdują się łatwe trasy dla początkujących, a także wyciąg dla dzieci. . Stoki sztucznie
naśnieżane i oświetlone. Przy dolnej stacji znajduje się restauracja, toalety, wypożyczalnia.

OŚRODKI NARCIARSKIE POSIADAJĄ
SZTUCZNY SYSTEM NAŚNIEŻANIA,
ICH WYSOKIE POŁOŻENIE
GWARANTUJE DOBRE WARUNKI
NARCIARSKIE PRZEZ CAŁY SEZON
ZIMOWY.

PROGRAM POBYTU
PROGRAM NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY
➢ codzienne (jeden dzień na wycieczkę) 6 godzinne zajęcia z instruktorem na stoku – rozgrzewka,
ćwiczenia-szkolenie, jazda w grupach
➢ przygotowanie, obsługa, regulacja nart i deski, dopasowanie
➢ instruktaż prawidłowego użytkowania sprzętu
➢ kwalifikacje uczestników do grup zależnie od poziomu umiejętności jazdy na nartach
i snowboardzie
➢ teoria narciarstwa i snowboardu, omówienie techniki jazdy
➢ projekcja filmów
➢ sesja foto
➢ zajęcia w snowparku, freestyle
➢ analiza postępów w nauce jazdy
➢ zawody - konkurencja slalom z pomiarem czasu i numerami startowymi – dla zwycięzców
nagrody
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PROGRAM REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWY „A PO NARTACH”
➢ wycieczka po Szumperku – Wystawa „Procesy Czarownic”, „Śladami Małego Wiednia”
➢ konkurs karaoke – Singstar,
➢ zimowe igrzyska na wesoło
➢ dyskoteki
➢ zajęcia integracyjne
➢ gra w kręgle w centrum rozrywki Szumperk

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:
❖ UPOMINEK- CZAPKA LUB CZAPKOKOMIN Z NADRUKIEM
❖ MEDALE I DYPLOMY ZA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH, GRACH I ZABAWACH
❖ DYPLOMY PASOWANIA NA NARCIARZA i SNOWBOARDZISTĘ
❖ NIESPODZIANKĘ FOTO - PŁYTĘ ZE ZDJĘCIAMI Z WYJAZDU DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA
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