
KARTA RODZINNA 
UCZESTNIKÓW OBOZU NARCIARSKIEGO 

„ŚNIEŻNY BESKID 2022” 
 

 

Nazwa akcji „Śnieżny Beskid 2022” 

Organizator 
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP 
BOSKO AKTYWNI, 34-713 Skawa 8 

Termin 23.01-28.01.2022 Miejsce 
Schronisko PTTK „Hala Miziowa”,  
Korbielów 

Koszt 
850 
zł/os. 

Spotkanie organizacyjne 
02.12.2021 godz. 18.00 
W salce pod kościołem w Skawie  

 

Dane opiekuna / rodzica 
Nazwisko                    
Imię                    
Data urodzenia         Miejsce ur.  
Adres  
Telefon 
uczestnika 

                   
PESEL             
 
Dane opiekuna / rodzica 
Nazwisko                    
Imię                    
Data urodzenia         Miejsce ur.  
Adres  
Telefon 
uczestnika 

                   
PESEL             
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dane dzieci będących pod opieką uczestnika 

Nazwisko                    
Imię                    
Data urodzenia         Miejsce ur.        
Adres  
Pesel             
Dodatkowe informacje o dziecku 

 

2. Dane dzieci będących pod opieką uczestnika 

Nazwisko                    
Imię                    
Data urodzenia         Miejsce ur.        
Adres  
Pesel             
Dodatkowe informacje o dziecku 

3. Dane dzieci będących pod opieką uczestnika 

Nazwisko                    
Imię                    
Data urodzenia         Miejsce ur.        
Adres  
Pesel             
Dodatkowe informacje o dziecku 

 

4. Dane dzieci będących pod opieką uczestnika 

Nazwisko                    
Imię                    
Data urodzenia         Miejsce ur.        
Adres  
Pesel             
Dodatkowe informacje o dziecku 



Informacje: 
Obóz narciarski „Śnieżny Beskid 2022” jest wyjazdem rodzinnym w duchu salezjańskim. Miejscem 
zakwaterowania jest Schronisko w pięknym miejscu, najwyżej położone schronisko w polskich 
Beskidach. Pragniemy wspólnie przeżyć ten czas w drugim tygodniu zimowych ferii. Przewidujemy 
dużo radości, wspólnej zabawy, szczególnie jazdy na nartach i innych form białego szaleństwa. 
Wyjazd ten jest wolny od jakichkolwiek używek. Pragniemy tworzyć jedną wspólnotę rodzinną, 
żyjących według zasady ks. Bosko: „Róbcie wszystko, bylebyście nie grzeszyli”. 
 
W programie:  
Coś dla ciała: zabawy na śniegu, zjazdy na nartach, pogodne wieczory. 
Coś dla ducha: Msza św., wspólne modlitwy i słówka wieczorne. 
Kierownikiem akcji jest ks. mgr Henryk Urbaś sdb – instruktor PZN 
 
Co należy zabrać:  
Koniecznie: odpowiedni ubiór, pantofle, narty, kask, dobre buty zimowe, radość i dobry humor. 
Dodatkowo: latarkę „czołówkę”, instrumenty muzyczne, aparat fotograficzny. 
 
Opłaty: 
Cena: Ty lk o 850 zł !!! a w tym: transport, pełne wyżywienie, nocleg. Zaliczka w wysokości 350zł w 
dniu zapisu razem z wypełnioną kartą. Resztę pieniędzy wpłacamy do dnia 14 grudnia 2022. 
 
Karnety we własnym zakresie!! 
 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się  
2 grudnia 2021, o godz. 18.00 

w salce pod kościołem NMPWW w Skawie  
 
KONTAKT: 
 
W przypadku potrzeby skontaktowania się z organizatorami obozu prosimy dzwonić na numer: 

ks. Henryk Urbaś sdb – kom. 607 099 443 lub: 182686020 

 

MIEJSCE POBYTU OBOZU: 
 

Schronisko PTTK NA Hali Miziowej 
34 – 335 Krzyżowa 

Tel. 33 488 72 54 

L i cz ba  m iej sc  o gran ic zo na ,  d ecy d uje  ko le jno ść  z g łosz eń  

 

 

 

 


