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Oferta Wypoczynku Zimowego Dla Dzieci i 

Młodzieży na rok 2020 

Towarzystwa Skautowego Szmaragdowa 
 

Dla Gminy Tłuszcz 
 

Już od 20 lat zajmujemy się organizacją kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i 

młodzieży. Każdego roku staramy się sprostać oczekiwaniom naszych 

podopiecznych i ich rodziców. Od lat Naszym głównym celem jest 

organizowanie wydarzeń takich jak obozy, kolonie letnie i zimowiska. 

Priorytetem jest dla nas, aby wszystkie dzieci wracały z naszych wydarzeń 

zadowolone, uśmiechnięte i bogate w zdobyte umiejętności oraz doświadczenia. 

W tym roku pragniemy Państwu przedstawić ofertę wypoczynku w Gliczarowie 

Górnym. 

 

Dlaczego my? 

 

 Mamy 20-letnie doświadczenie w organizacji obozów, kolonii i 

zimowisk. 

 Profesjonalne podejście do wszystkiego, co robimy. 

 Dbamy o bezpieczeństwo i dobry humor przez cały wyjazd! 

 Żadnych ukrytych kosztów. 

 Gwarantujemy bardzo dobrą cenę w relacji do naszych propozycji. 

 Wszystko co robimy, robimy z pasją! 

 

Całkowity koszt kolonii to 1200 ZŁ 

 
Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa 

może dofinansować każde dziecko z Waszej 

Gminy w wysokości  200 ZŁ. 

 



W związku z powyższym cena dla dzieci z 

Waszej Gminy to 1000ZŁ. 
 

Nasza oferta dotyczy turnusu  

w Gliczarowie Górnym w terminie: 

-08.02(sobota) – 15.02.(sobota) 2020r. 

 
GLICZARÓW GÓRNY k/Zakopanego  

to idealne miejsce do wypoczynku. Jest tutaj cicho i spokojnie. 

Gliczarów Górny jest jedną z najwyżej położonych miejscowości na 

Podhalu i w Polsce. Zlokalizowana jest na wzgórzu rozpostartym od 

Białego Dunajca na zachodzie aż po Bukowinę Tatrzańską na 

wschodzie, skąd roztaczają się najpiękniejsze widoki na Tatry i 

Beskidy. Posiada wyraźnie wyodrębnioną autentyczną i żywą kulturę 

lokalną, na którą składa się folklor góralsk i, m.in. gwara 

podhalańska, będąca dobrze rozpoznawalna w Polsce. 

Charakterystyka folkloru widoczna jest dodatkowo w kuchni, 

rękodziele ludowym, a także muzyce, tańcu i oryginalnym stroju 

podhalańskim.  

Kto raz tu przyjedzie, bez wątpienia zechce tutaj wróc ić. 

Miejscowość dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą 

turystyczną: posiada bazę noclegową i gastronomiczną, oferującą 

na miejscu całodobowe wyżywienie. Zimą czynne są wyciągi 

narciarskie, dowożące turystów na stoki zjazdowe - zarówno te, 

przeznaczone dla początkujących, średnio jeżdżących na nartach, 

jak i wybitnych narciarzy. Organizowane są kuligi dla 

indywidualnych i zorganizowanych grup wypoczywających. Przez 

Gliczarów Górny prowadzi Szlak Wolnościowy z Chochołowa do 

Niedzicy. 

 

OGÓLNE INFORMACJE O ZIMOWISKU: 

 
-Bogaty atrakcyjny program zawarty w cenie. 

-Brak ukrytych kosztów. 

-Zimowisko zgłoszone do Kuratorium Oświaty. 

-Popołudniowe zajęcia programowe w grupach. 

-Zorganizowany transport autokarowy. 

-Grupy wychowawcze – max 15 osób 



 

 

 

ZAKWATEROWANIE: 

 
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ,, POD TATRAMI ’’  

34-425 Biały Dunajec  

Gliczarów Górny 111 B 

 

Oferuje pokoje 3, 4, 6 -osobowe z łazienkami i TV, na parterze 

znajduje się jadalnia, w której wydawane są posiłki domowe, świetlica 

z TV i sala kominkowa. Boisko oraz teren do gier i zabaw ruchowych. 

Na terenie ośrodka wczasowego istnieje możliwość zorganizowania 

ogniska. 

Ośrodek zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu (Wi-Fi). 

 

CENA ZAWIERA: 

 
-6 noclegów w pensjonacie „Pod Tatrami”. 

-Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 

-Szkolenie narciarskie (4 dni, po 4 godziny/dziennie). 

-Realizacja programu popołudniowego. 

-Wycieczkę do Zakopanego. 

-Wyjazd na basen (termy). 

-Warsztaty lawinowe z ratownikiem TOPR. 

-Spotkanie w izbie regionalnej. 

-Ubezpieczenie NNW. 

-Opiekę profesjonalnej oraz sprawdzonej kadry instruktorów i 

wychowawców. 

-Transport sprawdzonym autokarem klasy turystycznej. 
 

 

Przygotowaliśmy dla Was: 
Kontakt: 533-318-701 

E-mail: szmaragdowa@op.pl 

Serdecznie pozdrawiamy 



Towarzystwo Skautowe  

SZMARAGDOWA 


