
 

 

 

PROGRAM - qumple zima 2k19 

 

Gdzie w nadchodzącym sezonie zimowym poniesie nas ułańska fantazja?  

Będziemy się błąkać w Beskidzie Sądeckiem - krainie płynącej mlekiem, miodem i świeżą 

rybką prosto z bałtyku :D 

 

Miejscówka 

Naszą bazą wypadową będzie Stacja Narciarski Tylicz.  

Górka wprawdzie odrobinkę niższa od Czomolungmy, do uprawiania narciarstwa jednak 

znacznie przyjemniejsza :D 

 

Termin 

Najlepszy!! 10-16.02.2019 - Pierwszy tydzień pomorskich ferii zimowych lub tydzień 

wagarowicza w każdym innym miejscu na globusie polski :P 

 

Zakwaterowanie 

Zawładniemy Domem Wczasowym "Janosik" nieopodal Krynicy (Powroźnik 44, 33-370 

Powroźnik). 

Zainstalujemy się w 4-osobowych pokojach z ulubionymi Qumplami! 

 

Jedzonko 

W Janosikowej kuchni nadworni kuchmistrze uraczą nas trzema posiłkami dziennie. 

Dzień zwieńczymy wspólną wieczorną posiadówką przy Metodzie na Głoda :D 

 

Wiek i liczba uczestników 

Jako leniwce zabieramy ze sobą max 50, najfajniejszych i bezproblemowych Qumpli. 

Jeśli jesteś w wieku 7-14 lat, nie hałasujesz, gardzisz agresją i nie budzisz Kadruni w nocy - 

jedziesz z nami!! :D 

 

 

 

 

 



 

 

Program 

Duuuużo dobrej jazdy na nartach lub desce od rana do... odmowy materiału :) 

Poziom umiejętności nie robi :) Bierzemy zupełnie zielonych narciarzy/deskarzy jak i 

mistrzów świata w slalomie gigancie! 

Obozy tematyczne: 

 Qumple SKI’jkami – Obóz narciarski 

 Qumple w Dechę! – Obóz snowboard’owy 

Po zajęciach na stoku na  naszych Qumpli czekać będą gorrące zajaweczki… jak zawsze do 

wyboru! Z czego wybieramy w tym sezonie? 

 Łyżwy 

 Sporty na hali 

 Gry fabularne 

 Trick Board'y 

 Dobry Dance 

 Archery Tag 

 Maple 

 Wieczorna jazda na stoku! 

 Szycie 

 Filozoficzne rozprawki o życiu 

 Posiadówki przy Fifa 19 :D 

Jak wiadomo na  poobiednich zajawkach dzień Qumpla się nie kończy :D 

Tradycyjnie po kolacji uraczymy naszych uczestników imprezką wieczorną. 

Przygotujemy zarówno fabularną grę terenową, zimowe igrzyska, gimnastykę umysłu jak i 

głośniejsze imprezki z przytupem :D 

 

Przejazd 

Jedziemy wesołym, sprawnym autokarem wyposażonym w pasy i wszystko co potrzebne na 

kameralną podróż na drugi koniec mapy :D 

Podczas podróży o integrację, względnie dobre samopoczucie i przyspieszenie czasu zadba 

niezawodny zespół Qupelskiej Kadruni! Na powrocie dodatkowo zachaczymy o Aquapark! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cena 

Rezerwacja do 30 listopada – 1799 zł 

Rezerwacja po 30 listopada – 1899 zł 

Obejmuje wszystkie świadczenia od transportu, zakwaterowania, wyżywienia po najlepszą 

opiekę pod słońcem i niezapomnianymi wspomnianiami :)  

Cena nie zawiera ewentualnych kosztów wypożyczenia sprzętu 

narciarskiego/snowboardowego. 

Nie macie własnego sprzętu? Nie ma problemu, jest opcja wypożyczenia u górali :) 

W przypadku wypożyczania sprzętu odliczoną opłatę pakujemy w opisaną kopertę (imię, 

nazwisko, rodzaj wypożyczanego sprzętu) i przekazujemy Kadruni na zbiórce wyjazdowej. 

Komplet narciarski (narty, buty, kijki) – 150 zł (30 zł/dzien) lub oddzielnie: 

 Narty 100zł (20 zł/dzień) 

 Buty  75 zł (15 zł/dzień) 

 Kijki 25 zł (5 zł/dzień) 

Komplet snowboard’owy (deska, buty) – 175 zł (35 zł/dzień) lub oddzielnie: 

 Deska 125 zł (25  zł/dzień) 

 Buty 75 zł (15 zł/dzień) 

 

To by było tyle w teorii :) 

Masz jakieś wątpliwości? Pewnie jedziesz z Qumplami po raz pierwszy :P  

Dzwoń prędko, koleżanka Karolina rozwieje wszelkie wąty :) 

 

Kontakt 

Karolina Hawryluk  

Tel. 535 180 170 

k.hawryluk@qumple.pl 

 

 

 

 

 

 


