
Obóz turystyki aktywnej 
Tatry-Pieniny 2021

Prowadzący: 

dr Magdalena Kwiek, dr Paweł Kroh

Termin: 26-30.05.2021



Wizja
Obóz 2015 r.

• Tatry
• Dzień Tatr Zachodnich – Dolina Kościeliska, Wąwóz Kraków, 

Smocza Jama oraz Jaskinia Mylna
• Dzień Tatr Wysokich – Dolina Roztoki i Pięciu Stawów

• Pieniny
• Dzień Dunajca – rafting Przełomem, przejazd rowerami 

Przełomem Pienińskim
• Dzień Jeziora – przejazd rowerami nad zbiornik, kajakarstwo  
• Dzień ostatni – wyjście na Trzy Korony lub gra terenowa i 

team building



Dzień Tatr Zachodnich
• Przejście Doliną Kościeliską

• Wejście do Wąwozu Kraków

• Przejście Smoczej Jamy

• Podziemia tatrzańskie w Jaskini Mylnej
• Na ten dzień niezbędne są:

• LATARKA DLA KAŻDEGO
• Odzież możliwa do solidnego ubłocenia 

(ew. odzież na zmianę)

Obóz 2015



Dzień Tatr Wysokich

• Wyjście do Doliny Pięciu Stawów z 
Palenicy Białczańskiej lub do 
Doliny Gąsienicowej z Kuźnic

• Prowadzący dobiorą trasę w 
zależności od warunków 
pogodowych i możliwości grupy 

Obóz 2015



Dzień Dunajca

• Rafting na Dunajcu

• Przejazd rowerami 
Przełomem Dunajca

Fot. M. Kozłowska

Obóz 2015
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Dzień Jeziora

• Przejazd rowerami nad zbiornik 
Czorsztyński

• Kajakarstwo na jeziorze –
szkolenie 



• Wyjście na Trzy Korony, 
lub „team building” w 
zależności od pogody



tatromaniak.pl

K. Makuszyński stwierdził, gdy go zapytano co sądzi o Zakopanem: „z 
jednej strony góry, z drugiej strony góry, a w środku deszcz”

dlatego też ewentualne opady nie są powodem do przerwania zajęć 
terenowych….

Obóz 2015



UWAGA!

• Jeżeli warunki epidemiczne będą niepokojące (w

pontonie i w busie z Zakopanego do Sromowiec trudno

zachować reżim sanitarny) to obóz będzie się odbywać

tylko w Zakopanem

• W takiej sytuacji zajęcia z raftingu i kajaków nie będą

realizowane, natomiast będziemy mieć cały jeden dzień

na rowerach oraz grę miejską po Zakopanem.

• Ostateczną decyzję o przebiegu obozu podejmiemy w

czasie późniejszym, już w obrębie grupy, która

zdecydowała się na ten wyjazd.



• Koszty

• Noclegi 1x Zakopane, 3xSromowce, łącznie ok. 140 zł

• Transport lokalny (Zakopane-Kiry-Zakopane, Zakopane-

Palenica-Zakopane, Zakopane-Sromowce) łącznie ok. 80 zł

• Koszty usług i wypożyczenia sprzętu (rafting, rowery, kajaki) 

ok. 180 zł

• ŁĄCZNIE OK. 400 PLN

• UWAGA! Dokładne koszty zależą od ostatecznej liczby osób, 

pogody i in. czynników, więc mogą ulec zmianie w zakresie 20-30 

zł. 

• Wyżywienie oraz dojazd na obóz i powrót – we 

własnym zakresie



Warunki zaliczenia
• Uczestnictwo w obozie

• Poprawne przedstawienie przydzielonego tematu



Prowadzący:

• dr Magdalena Kwiek: 
magdalena.kwiek@up.krakow.pl
• Absolwent AWF

• Instruktor sportu z ośmiu specjalności (fitness, kulturystyka, piłka nożna, lekka atletyka, pływanie, gimnastyka)

• Instruktor pierwszej pomocy

• dr Paweł Kroh: 
pawel.kroh@up.krakow.pl 
• Przewodnik tatrzański

• Instruktor Polskiego Związku Alpinizmu

• Instruktor ratownictwa górskiego GOPR 

• Międzynarodowy przewodnik górski UIMLA



Zapisy na obozy:

Wtorek 23.03 od godziny 9.00

• Magdalena Kwiek: magdalena.kwiek@up.krakow.pl

• Paweł Kroh: pawel.kroh@up.krakow.pl 


