
Zima i sporty zimowy w górach 
03. - 08. lutego 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

informacje/zgłoszenia Christoph Schneider: 
schneider@turmvilla.de 

 
 
 

Polsko-Niemieckie spotkanie młodzieży  
w wieku od 12 do 15 lat 

 
Czy masz ochotę na … 

 
 

 

jazdę na 
nartach 

 

spotkanie z 
innymi młodymi 

ludźmi 

zabawy w 
śniegu 

dwudniową 
wyprawę i 
nocleg w 

schronisku w 
górach  

 

działanie w 
grupie i 

poznawanie 
samego siebie 

 

ślizganie się 

odkrywanie gór 
zimą 

narty zjazdowe 

 



 

Nasz nocleg: 
Nasze schronisko „Chatka Robaczka“ leży na obrzeżach 

miasteczka Szklarska Poręba. 
Jest to dobra baza wypadowa na trasy do nart 

biegowych w Góry Izerskie i na stoki Karkonoszy. 
Będziemy nocowali w pokojach wieloosobowych. 

Jedzenie będziemy zamawiać w schronisku, a niektóre 
posiłki będziemy przygotowywali samodzielnie. 

 

 
Dwudniowa wyprawa zaprowadzi nas 

do Chatki Górzystów … 
… która leży w samym sercu Gór 

Izerskich. Kiedyś była tutaj wieś, teraz 
został tylko jeden dom, który właśnie 
nazywa się Chatka Górzystów. Chatka 
leży w środku Gór Izerskich i można do 
niej dojść jedynie na piechotę lub na 

nartach! 
Chatka jest bardzo znana z naleśników z 
jagodami, którymi będziemy się zajadać 

na koniec naszej wyprawy. 

  

 
Co trzeba zabrać: 
Ważne jest, żebyście wszystkie wasze rzeczy spakowali w jeden plecak. To pozwoli nam bez 
problemu dojść z dworca kolejowego do schroniska (około 3 kilometry). 
Przy pakowaniu koniecznie pamiętajcie o:  

- wodoodpornym, ciepłym ubraniu i butach górskich 
- śpiworze (nie musi być bardzo gruby bo w schronisku jest ciepło) 
- kapciach 
- małym ręczniku i kosmetyczce 
- dużej butelce na wodę, herbatę, sok itp. (co najmniej 1 litr) i termosie 
- aparacie fotograficznym!!! 
- dowodzie osobistym lub paszporcie i legitymacji szkolnej 
- latarce lub jeszcze lepiej „czołówce“ (latarka, którą można nosić na czole) 
- i oczywiście sprzęcie narciarskim (wysyłając zgłoszenie napiszcie jaki sprzęt możecie 

zabrać), jeśli nie macie sprzętu, wypożyczymy go na miejscu (wypożyczenie jest wliczone w 
opłatę uczestnictwa) 
 

Przyjazd i wyjazd: 
Wyjeżdżamy w niedzielę (3.2.) przed południem, a wracamy w piątek (8.2.) wieczorem. Napiszemy 
Wam dokładnie jak będzie wyglądała nasza podróż, kiedy będziemy wiedzieli kto i skąd będzie 
jechał.  
 
Cena: 
Za cały wyjazd płacicie opłaty uczestnictwa, która obejmuje: noclegi, wyżywienie, przejazd do i z 
Szklarskiej Poręby oraz inne koszty (np. koszty podróży na miejscu, wypożyczenie nart, skipass). Na 
inne przyjemności musicie zaplanować dodatkowe środki. Jesteśmy polsko-niemiecką grupą i 
dlatego na nasz wyjazd dostaniemy dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 
płacicie zatem tylko część kwoty w wysokości 250 zł. 
 
Kontakt: 

• Christoph Schneider: schneider@turmvilla.de 
• Telefon kontaktowy podczas wyjazdu: 0048 513 644 848 (Uwaga, nie zawsze będzie sieć 

komórkowa) 



Program spotkania 
 

03.02.2013 Niedziela 

 przedpołudnie i popołudnie: 
• przyjazd pociągiem do Szklarskiej Poręby, przejście z dworca do Chatki 

Górzystów z bagażem (ok. 3 km.)  
• zakwaterowanie w schronisku 
• zapoznanie uczestników i omówienie programu 

 kolacja: 
• ciepła kolacja 
• zimowa animacja językowa☺ 

04.02.2013 Poniedziałek 

 przedpołudnie: 
• samodzielne przygotowanie śniadania i suchego prowiantu 
• poznawanie okolicy 

 popołudnie:  
• nauka jazdy na nartach biegowych 
• przygotowanie wyprawy, zrobienie zakupów na następne dwa dni 

 wieczór:  
• ciepła kolacja 
• nocna wędrówka 

05.02.2013 Wtorek 

 przedpołudnie i popołudnie: 
• samodzielne przygotowanie śniadania i suchego prowiantu 
• przygotowanie do wyprawy i pakowanie 
• wyprawa do Chatki Górzystów 

 kolacja: 
• ciepła kolacja 
• wieczór w schronisku, zimowe opowieści 

06.02.2013 Środa 

 przedpołudnie i popołudnie: 
• samodzielne przygotowanie śniadania i suchego prowiantu 
• powrót do Chatki Robaczka 

 wieczór: 
• ciepła kolacja 
• planowanie następnego dnia 
• przygotowanie wieczoru pożegnalnego 

07.02.2013 Czwartek 

 przedpołudnie i popołudnie: 
• samodzielne przygotowanie śniadania i suchego prowiantu 
• sporty zimowe w grupach (narty zjazdowe, narty biegowe, wędrówka piesza) 

 wieczór: 
• ciepła kolacja 
• wieczór pożegnalny 

08.02.2013 Piątek 

 przedpołudnie: 
• samodzielne przygotowanie śniadania i suchego prowiantu 
• akcja pożegnalna 
• podsumowanie spotkania 
• pakowanie 

 popołudnie: 
• przejście na dworzec i powrót 

 


