
Dom Wczasów Dziecięcych „Góral” 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rajczy 

jako wieloletni organizator turnusów śródrocznych oraz 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży

serdecznie zaprasza na

Obóz zimowy/ białą szkołę/ zimowisko
w okresie grudzień 2020- marzec 2021

( szczegółowe informacja o wolnych terminach do 
uzgodnienia telefonicznego: 338645343, 694562896, 

696403820)

Do Państwa dyspozycji  mamy 50 miejsc noclegowych w pokojach 1,2,3,4,5 osobowych - 
wszystkie z łazienkami. Zapewniamy całodzienne wyżywieni 3 posiłki+ podwieczorek, opiekę 
wychowawców prze 8 godzin dziennie, opiekę pielęgniarki.

Ponadto na terenie Ośrodka znajdują się:
 

 sala  wielofunkcyjna  z  piłkarzykami,  stołem  do  tenisa  stołowego,  gry  planszowe, 
możliwość zorganizowania dyskoteki, projektor, itp.
 sala do zajęć dydaktycznych,
 stołówka,
 telewizja na każdym piętrze
 wi-fi,
 duża wiata grillowa, możliwość zimowego zorganizowania pieczenia kiełbasek 
 miejsce do relaksu na zewnątrz, miejsce na zimowe lepienie bałwana
 plac zabaw,
 sprzęt sportowy, 
 niezbędny sprzęt do przeprowadzenia zajęć świetlicowych i tematycznych
 jabłuszka, ślizgi do zjazdów.
 narty, buty narciarskie, kijki, kaski ( 20 szt. )- wypożyczenie bezpłatne!!!



 Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych średnich.

Kadra bezpłatnie 1 osoba na 15 dzieci.

Cena osobodnia 45,00 zł.
(Zgłoszenia przyjmujemy poprzez e-maila: dwdtpd@wp.pl lub telefonicznie)

Cena nie zawiera karnetów na wyciągi oraz instruktora.

Deklarujemy pomoc w zorganizowaniu wszystkich spraw dodatkowo płatnych:
- autokar do dyspozycji podczas całego pobytu,
- instruktora narciarstwa,
- wypożyczenie sprzętu narciarskiego w bardzo konkurencyjnych cenach,
- karnety na  wyciągi narciarskie ( ZwardońSki, Skipark Rajcza )
- wycieczki autokarowe ( Żywiec, Wisła, Istebna, Koniaków, Bielsko-Biała, Ustroń,   Świnna-
Naukotechnika, Brenna- Chlebowa Chata, itp.
- kulig konny z ogniskiem i kiełbaskami,
- wycieczkę do Aqua parku w Leśnej koło Żywca, Istebna Zagroń
- wycieczkę do kręgielni w Węgierskiej Górce, Żywcu, i wiele innych.

Przykładowy plan dnia:
8:00 – pobudka, toaleta poranna,
08:30 – 09.00 - śniadanie,
09:00 – 13:00 - zajęcia w terenie, wycieczki,  spacery, nauka jazdy na nartach na stoku, 
zjazdy  na jabłuszkach,  zabawy ze  śniegiem,  w razie  złej  pogody  zajęcia  i  warsztaty  na 
miejscu,
13:30 - 15:00 - obiad oraz sjesta poobiednia,
15:00  -  18:00  -  czas  do  dyspozycji  kadry  przyjezdnej,  zajęcia  dydaktyczne,możliwość 
prowadzenia zajęć lekcyjnych
18:00 - 18:30 - kolacja,
18:30 - 21:30 - karaoke, wieczór kinowy, dyskoteka, konkursy, itp.
21:30 - 22:00 - Toaleta wieczorna,
22:00 – cisza nocna. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.dwdgoral.pl

Preferujemy pobyt od poniedziałku do soboty – 5 osobodni.

W miesiącu marcu możliwość uzyskania promocyjnej ceny !!!

                                                                                                                ZAPRASZAMY.
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