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Szanowni Państwo 
 

Serdecznie zapraszam wszystkich Pracowników Naszej Uczelni do wzięcia udziału 

w Dziewiątym Wyjeździe Narciarskim PWSZ w Tarnowie, 

który odbędzie się w dniach  19 – 20 marca 2022 r. w Białce Tatrzańskiej 

 

Program 

19 marca 2022 r. (sobota)  

godz. 06.00 zbiórka  przy ulicy Goldhammera      

godz. 06.15  odjazd autokarem do Białki  

  Tatrzańskiej 

godz. 09.00 indywidualna jazda na nartach  

  w Białce Tatrzańskiej 

godz. 14.30  zakwaterowanie w Domu Wczasowym 

godz. 15.00 obiad w miejscu zakwaterowania 

godz. 16.30-19.30 indywidualna jazda na nartach   

           w Białce Tatrzańskiej, czas wolny 

godz. 20.00  kolacja w miejscu zakwaterowania 

godz. 20.30 czas wolny, możliwość spędzenia  

wieczoru w sali świetlicowej  

 

W przypadku rezygnacji z narciarstwa i potraktowania wyjazdu czysto turystycznie  
i towarzysko, istnieje możliwość zorganizowania dla chętnych wyjazdu do Doliny 
Kościeliskiej lub indywidualnego skorzystania z innych atrakcji regionu takich jak: 
Termy Bania lub Bukowina Tatrzańska albo jazda na skuterze śnieżnym. 
 

20 marca 2022 r. (niedziela) 
godz. 08.00-10.00 śniadanie w miejscu zakwaterowania 

godz. 09.00-13.00 indywidualna jazda na nartach  

   w Białce Tatrzańskiej 

godz. 14.00 obiad w miejscu zakwaterowania 

godz. 15.00 powrót do Tarnowa  
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Koszt wyjazdu na osobę (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie) wynosi 330 zł.                
W zależności od przychodów pracowników, emerytów i rencistów wysokość udzielonego 

dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi: 
 

Dochód pracownika,  
emeryta, rencisty: 

Odpłatność za wyjazd 
pracownika , emeryta, 

rencisty: 

Odpłatność za wyjazd 
członka rodziny 

Do 1500 90 120 

1500 do 3000 110 140 

3000 do 4500 130 160 

4500 do 6000 150 180 

Ponad 6000 170 200 

 
Do kosztów pobytu należy doliczyć zakup na miejscu karnetów, których koszt zależny 

jest od ilości godzin na stoku. Cennik w załączonym linku: 

https://bialkatatrzanska.pl/cennik/zima 
 

Wypożyczenie kompletu sprzętu narciarskiego (buty, narty, kijki) oraz instruktor- 
dostępne na stoku. Szczegóły: http://bialkatatrzanska.pl/ 
 

Termin zgłoszeń: 
Zapisy telefoniczne pod numerem: 146316500, przyjmuje Pani Katarzyna Baca  
w terminie od 23.02.2022 r. do 04.03.2022 r. 

Zapytania dotyczące wyjazdu oraz rezerwację miejsc w pokojach 2, 3, 4-osobowych w 

Domu Wczasowym WRÓBEL w Białce Tatrzańskiej  (http://wrobel.podhale.pl/pokoje.php) 

przyjmuje Przemysław Markowicz telefonicznie 602 747 562, lub pod adresem mailowym: 

przemomar@op.pl. 

Zgłoszenia tylko wraz z wpłatą do dnia 4 marca 2022 r. Wpłaty w w/w 
terminie, należy dokonywać na następujący rachunek bankowy Uczelni:  
46 1240 4748 1111 0000 4882 3546 

 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat 

Serdecznie zapraszamy !!! 


