
 

Informacje dla Rodziców 

 

Czas trwania Białej Szkoły: 09 - 14.01.2022r  

 

Zbiórka dla uczestników godz. 8:00 z parkingu przy Szkole Podstawowej  w Słupnie ul. 

Kościelna 16. Planowany odjazd około godz. 8.20 

 

Powrót około godz. 18.00 – 19.00 w to samo miejsce. 

 

Prosimy być w kontakcie telefonicznym z dzieckiem lub kierownikiem Białej Szkoły 

 

Przyjazd do Małego Cichego po godz. 16-ej na obiadokolację. 

 

Opiekunowie:   

1. Grzegorz Gomułka - Kierownik, Instruktor narciarstwa 

2. Adrianna Szostek - Wychowawca - gr. I 

3. Łukasz Cieślak – Wychowawca – gr. II 

Miejscowość docelowa wyjazdu: 

MAŁE CICHE KOŁO ZAKOPANEGO 

 

PENSJONAT „JASKÓŁKA”  

Anna i Stanisław Pawlikowscy 

34-531 Murzasichle 

Małe Ciche 30 

Tel. (018) 20 84 178 

Tel. (018) 20 84 174 

 

 

Co dziecko powinno ze sobą zabrać: 

 

1. Krem ochronny od wiatru i mrozu + pomadka do ust 

2. Pieniądze + portfel 

3. Mały termos 

4. Okulary przeciwsłoneczne 

5. Latarka czołówka (jeśli ktoś posiada) 

6. Buty śniegowce + ciepłe buty za kostkę 

7. Kapcie do chodzenia po ośrodku 

8. Czapki dwie sztuki  

9. Rękawice trzy pary  

10. Szalik (na narty może być golf) 

11. Spodnie narciarskie lub jakieś ciepłe – 3-4 sztuki (jeansy tylko po ośrodku- są zimne  

i długo schną) 

12. Dwie ciepłe kurtki 

13. Bielizna termoaktywna (jeśli ktoś posiada) 

 



 

 

 

 

14. Ciepłe skarpety, rajstopy, kalesony, getry, itp. 

15. Polar, ciepłe swetry 

16. Bluzka na krótki rękaw, lżejsze ubranie do chodzenia po ośrodku 

17. Mały plecak 

18. Kosmetyczka + potrzebne kosmetyki (szczoteczka do zębów, pasta, mydełko, 

szampon, itd.) 

19. Ręczniki – 2-3 sztuki 

20. Klapki pod prysznic 

21. Pidżama  

22. Sprzęt narciarski (jeśli ktoś posiada) 

23. Zeszyt + długopis 

24. Chusteczki higieniczne 

25. Strój kąpielowy + czepek 

26. Paletki do ping – ponga (jeśli ktoś posiada) 

27. Ulubione nagrania i filmy 

28. Leki do stałego przyjmowania w torebce z instrukcją podawania  

29. Suchy prowiant na drogę, napoje, herbata w termosie (bez napojów gazowanych, 

słodyczy w czekoladzie, chipsów) 

30. Dobry humor 

31. Inne rzeczy przydatne dziecku podczas wyjazdu  

 

 

 

 

Za wszystkie rzeczy, które posiadają ze sobą dzieci odpowiadają one same. Opiekunowie 

grupy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione bądź zniszczone przez dzieci. 

Na narty: oprócz odpowiedniego ubrania  i sprzętu bardzo przydatny jest plecak do butów 

narciarskich oraz zawieszka na kartę magnetyczną na wyciągi.  

W CZASIE ZJAZDÓW NA STOKU OBOWIĄZKOWY JEST KASK NARCIARSKI 

(istnieje możliwość wypożyczenia) 

Prosimy przygotować pieniądze w podpisanej kopercie z wyliczeniem ile na co 

(kieszonkowe, wypożyczenie sprzętu, wyciągi) oraz informacją – czy pieniądze pozostałe 

z wyciągów lub sprzętu można dać dziecku jako dodatek do kieszonkowego czy zwrócić 

rodzicom. Pieniądze na kieszonkowe proszę rozmienić po 10-20 zł, na wyciągi  

i wypożyczenie sprzętu mogą być grubsze. 

Kieszonkowe według uznania ale będzie ok. 20zł na dzień. 

Pieniądze będą zbierane przez wychowawców na miejscu w Małem Cichem!!! 

Prosimy o nie wsiadanie rodziców do autokaru dniu wyjazdu.  

 

 

 

 

 



 

 

Ramowy rozkład dnia: 

 

8.00 – pobudka 

9.00 – śniadanie 

9.40 – komisja czystości 

10.00 – 13.30 – zajęcia 

14.00 – obiad 

Do 15.30 - odpoczynek 

15.30 – 18.30 -  zajęcia 

19.00 – kolacja 

Do 21.15 – zajęcia 

22.00 – cisza nocna  

 

SPRZET NARCIARSKI 

Przykładowe ceny: 

- wypożyczenie sprzętu na miejscu – Małe Ciche. 

same narty 15zł za dzień, kask 5 zł za dzień, kijki 5 złoty za dzień. 

Komplet ok 30-35 zł/dziennie x 5 dni    

 

Mamy możliwość zabrania sprzętu z Płocka. Cena niezmienna od 11 lat ;) 

tj. buty 40zł, narty 40zł, kask 0zł, kijki 0zł. Za cały wyjazd wychodzi 80zł. 

 

 

CENA KARNETÓW 

 

- WYCIAG PANORAMA – MAŁE CICHE 

wyciąg orczykowy dla początkujących i słabo jeżdżących: jeden zjazd 5zł,  karnet 10 

wjazdów – 50 zł, dla naszej grupy mamy taniej !!! 

Mamy tez karnety czasowe 2 i 3 godzinne. 

- CENNIK STACJA NARCIARSKA MAŁE CICHE - 

http://www.maleciche.com/cennik 

- CENNIK KOTELNICA W BIAŁCE - 
http://www.bialkatatrzanska.pl/index.php/pl/cenniki.html 

- CENNIK STACJA JURGÓW -  http://www.hawran.pl/ 

- CENNIK STACJA WITÓW – www.witow-ski.pl 

W programie przewidujemy: 

 Naukę lub doskonalenie umiejętności jazdy na nartach. 

 Wycieczki: pieszą po miejscowości, autokarową do Zakopanego – zwiedzanie 

zabytków Zakopanego 

 Wyjazd na Termy Bania 

 Ognisko, konkursy 

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany programu ze względu na pogodę oraz 

możliwości uczestników Białej Szkoły.  

Informujemy, iż za wszystkie szkody materialne wyrządzone przez dziecko w czasie trwania 

Białej Szkoły odpowiedzialność finansową ponoszą Rodzice.  

Wszelkich informacji udziela kierownik Białej Szkoły – Grzegorz Gomułka; numer 

kontaktowy:  604-181-884 

Po powrocie z Białej Szkoły zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: 

www.spslupno.pl    www.greens-slupno.pl  

http://www.maleciche.com/cennik
http://www.bialkatatrzanska.pl/index.php/pl/cenniki.html
http://www.hawran.pl/
http://www.witow-ski.pl/
http://www.spslupno.pl/
http://www.greens-slupno.pl/

