
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



  

ZIMA W KRAINIE WILKA  
DZIEN I 
 
Przyjazd w Bieszczady – zakwaterowanie w wygodnym ośrodku: 
 
OSW SKALNY – zakwaterowanie w wygodnym ośrodku połozonym 
w centrum uzdrowiska Polaoczyk. Do Paostwa dyspozycji wygodne 
pokoje 2,3 os., „premium” oraz apartamentavch, z pieknym 
widokiem na zimowe jezioro. Na miejscu znjaduje się restauracja, 
chata grillowa, w pobliżu najlepsze wyciągi narciarskie w tym kolej 
krzesełkowa na Lwortę i trasy FIS… więcej na stronie 
www.oswskalny.pl  
 

 
A WIECZOREM… PEŁEN ATRAKCJI WIECZÓR ZAKAPIORÓW   

Z BIESIADĄ I MUZYKĄ ! 
 

Zapraszamy na kolację biesiadną, bawid się będziemy w rytm 
największych przebojów muzyki bieszczadzkiej i polskiego Rocka. 

Ponadto zorganizujemy dla Was wieczór traperski z dmuchaną 
krową i konkursami, proponujemy stylizację country – dżinsy i 

flanelowe koszule!  
 
W PROGRAMIE WIECZORU: 

 Kolacja biesiadna (bogate menu) 

 Konkursy sprawności bieszczadzkich (konkurs wbijania 
gwoździ, rzut siekierką 

 Rannika z Treską – konkurs dojenia krowy  

 Płonąca ścieżka – spacer po rozżarzonych węglach 
 
DZIEO II PROPOZYCJA I 
 
8.00 – 9.00 – śniadanie, 9.30 – odprawa – rozpoczęcie imprezy: 
 
ZIMOWA TRAPERIADA - Zabawimy się w bieszczadzkich traperów 
zasiedlających tą dziką krainę. Żeby żyd w zgodzie z przyrodą należy 
zdobyd podstawowe bieszczadzkie sprawności takie jak rzut 
siekierka, strzelanie z łuku. Władca bieszczadzkich żubrów, 
nieposkromiony jeździec posadzi Was na grzbiet hucuła, zabierzemy 
Was również na prawdziwą wyprawę  skuterami śnieżnymi….   
Imprezę zorganizujemy w Ośrodku Sportów Zimowych Lesko-Ski        
w Weremieniu, gdzie znajdują się również dwa nowoczesne wyciągi. 
 
W PROGRAMIE:                                                                         

 BIESZ QQUADY – TRIAL  

 ŚCIEŻKA HUCULSKA – przejażdżki wierzchem  

 TECHNIKI LINOWE – Tyrolska, most linowe 

 ŚCIANA WSPINACZKOWA  

 STRZELNICE – ASG łuki sportowe  

 KONKURSY 
 rzut siekierami  
 zawody w piłowaniu drewna  piła moja – twoja 

http://www.oswskalny.pl/


 zawody drużynowe w przeciąganiu liny i bieg w nartach  
 
*ŚNIEŻNE SAFARI -  nie zapomnij o ciepłych butach, gdy zabierzemy 
cię na niezapomnianą przejażdżkę skuterem po bieszczadzkich 
bezdrożach. Wyruszymy wspólnie z terenówkami w kierunku Natury 
Park, trasa prowadzid będzie leśnymi drogami i rozległymi 
płaskowyżami. Zorganizujemy 1-2 zmiany, spotykad się będziemy w 
charakterystycznych punktach jak wypał węgla, gdzie zamienicie się 
z uczestnikami w terenówkach… Jeżeli tylko warunki pozwolą, każdy 
z Was pokona min. 20 km skuterem śnieżnym… Jeżeli zabraknie 
śniegu zawsze jednak mamy do dyspozycji quady. 
 
14.00 – 15.00 CATERING/OBIAD  
 
A PO POŁUDNIU KULIG Z POCHODNIAMI I OGNISKIEM! Na 
spotkanie nowych, bieszczadzkich  przygód wyruszysz siedząc w 
pędzących zaprzęgniętych w parę koni saniach. Ze śpiewem na 
ustach i pochodniami w dłoni przemierzymy malowniczą dolinę 
Rabego docierając do ogniska, gdzie czekad będzie na nas kubek 
gorącej grzaoca… 

 Przejazd saniami bieszczadzkimi bezdrożami z wodzirejem 

 Rozgrzewająca ciało i umysł miodówka  

 Rozmowy z woźnicą i jego koniem… 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek ,  
Ok. 18.00 – powrót do ośrodka* 
* Istnieje możliwośd skorzystania ze SPA – Pakiet Hydro (basen, 
sauna, jacuzzi ) 

 
19.00 – KOLACJA BANKIETOWA Z MUZYKĄ! 

 
Zapraszamy na kolację bankietową, bawid się będziemy w rytm 

największych przebojów muzyki bieszczadzkiej i polskiego Rocka. 
Ponadto możemy zorganizować dla Was wieczór tematyczny w 

klimatach Hippis Party…  
 
PROPOZYCJA II 
 
8.30 – 9.00 – śniadanie, 9.30 – odprawa – rozpoczęcie imprezy: 
 
ŚNIEŻNE POŁONINY zapraszamy na wyprawę pełną przygód do 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zabierzemy Was autokarem na 
wycieczkę krajoznawczą dookoła Bieszczad, z Przełęczy Wyżnej 
zimowym szlakiem z rakietami śnieżnymi na nogach wejdziemy na 
Połoninę Wetlioską do schroniska Chatka Puchatka, nad 
bezpieczeostwem zimowego wejścia czuwad będzie ratownik GOPR  
 
W PROGRAMIE; 

 Zimowa wędrówka na Połoninę, w samym sercu 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego – wejście zimowym 
szlakiem do schroniska Chatka Puchatka – podziwianie 
panoramy (zapewniamy prowadzenie grupy przez 
zawodowego przewodnika i ratownika GOPR) 

 Herbata Góralska - gorąca herbatka z rumem w Chatce Puchatka  
 



14.00 – 15.00 – OBIAD W REGIONALNEJ KARCZMIE  
 
A PO POŁUDNIU;   
 
*JADĄ, JADĄ SANIE… KULIG Z POCHODNIAMI I OGNISKIEM!   
 
Na spotkanie nowych, bieszczadzkich  przygód wyruszysz siedząc w 
pędzących zaprzęgniętych w parę koni saniach. Ze śpiewem na 
ustach i pochodniami w dłoni przemierzymy malowniczą dolinę 
Rabego docierając do ogniska, gdzie czekad będzie na nas kubek 
gorącej grzaoca… 
 
* możemy również zamienid konie na „konie mechaniczne” 
organizując wyprawy na skuterach śnieżnych. 
 
Ok. 18.00 – powrót do ośrodka 
 
DZIEN III: 
 
8.30 – 9.30 – śniadanie, 10.00 – odprawa – rozpoczęcie imprezy:  
 
SZUSEM NA STOK – OFERUJEMY:: 

 Nauka i doskonalenie jazdy na nartach na najlepszych 
wyciągach w Bieszczadach lub wyciągach Gromadzyo, 
Laworta w tym trasy FIS 

 Wynajęcie nart, obsługę instruktorów, rezerwację 
karnetów… 

 Organizację Zawodów Narciarskich 
 
14.00 – obiad, podsumowanie Zawodów – wręczenie pucharów. 
 
Zakooczenie imprezy – powrót do domów. 

 
 

 
 

                                    SZKOŁ ZARZĄDZANIA SP. Z O. O 
                                              w Tarnobrzegu 


