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00:45 DZIEŃ 1 

Zaczęliśmy od towarzystwa nieśmiertelnego Shreka, dalej na głośne życzenia 
zgodziliśmy się na Wróżki i Dzwoneczka a wjeżdżając na Zakopiankę zgodnie 
rozpoczęliśmy Epokę lodowcową. Warunki na drodze wiosenne ale im byliśmy 
bliżej celu tym więcej pojawiało się białego w naszym otoczeniu!  
W pensjonacie wylądowaliśmy o godzinie 15. Nie był to nasz wymarzony czas  
ale za to kwaterunek przebywał sprawnie - podejrzanie sprawnie:) 
Po obiedzie godzina wystarczyła na umieszczenie bagaży w pokojach i pełne zdobycie 
obiektu. Wieczór ocenialiśmy jako sprawny do czasu wizyty w wypożyczalni - ponad 
30 kompletów nart nie mogło trafić do nas w kilka minut.  
Jedni mierzyli buty i sprawdzali narty, drudzy w tym czasie szaleli na snowtubingu 
później zmiana i tak aż do spania:) (..w hotelu byliśmy na godzinę 21). 
Ekipa która przyjechała ze sprzętem własnym miała zorganizowane zabawy integracyjne. 
W tak zwanym między czasie wszystkich zapoznaliśmy z regulaminami oraz 
programem a prezentację kadry i grup treningowych przenieśliśmy na jutrzejszą  
poranną odprawę. Walentynkową animację - Czar Par, również zagramy w następnym 
odcinku. Dziś z uwagi na ograniczony czas antenowy o godzinie 22:00 ogłosiliśmy  
ciszę nocną. 
 
Dotarliśmy, dobrze się mamy a od jutra śmigamy! 
 
Mocna piona dla wszystkich tęskniących rodziców!;) 
My będziemy dzielni – Wy też się trzymajcie!:)  
Młodzi i kadra Sportowiska! 
 



01:02 DZIEŃ 2 

Szaleństwa na stoku czas zacząć! Dziś Kotelnica Białczańska, szczęśliwie bez tłumów, 
słonecznie i najważniejsze... śniegu nie brakowało!:) 
Dzień rozpoczęliśmy odprawą poranną punktualnie o godzinie 7:30. Z pobudką 
nie było problemów, pierwszy dzień - siły są - oby tak dalej:) 
Po szybkim rozruchu i długim śniadaniu wielkie manewry! Szykowaliśmy się na stok!:) 
Było to pierwsze wyjście, pierwsze poszukiwanie ubrań i co najtrudniejsze rozpoznanie 
wypożyczonego dzień wcześniej sprzętu. Udało się! Wszystko odnalezione, założone 
i spakowane do autokaru! 9:30 byliśmy już pod Banią.. 
Przed jazdą kontrola butów, dopinaliśmy klamry, poprawialiśmy gogle i zanim 
nabraliśmy pierwszych prędkości trenerzy przypomnieli jak upadać i wstawać po wywrotce! 
Grupę Fanactive wzmocniło czterech Advenczersów tak więc trenerzy Magda, Ania i Jakub 
mieli grupy początkujących - 6 i 7 osobowe. Trener Darek pozostał z siódemką  
deskarzy a trenerzy Tomek i Robert mięli 8 i 9 osobowe teamy doskonalące narciarskie 
umiejętności. Ekipa Advenczers freeride również wyruszyła dziś na Kotelnicę ale  
ich plan dnia nie jest połączony z grupami młodszych. 
Dziś najstarsi po prawie 5 godzinach na stoku, mięli krótkie ćwiczenia w terenie  
a wieczorem integracyjne Tabu.  
Najmłodsi gdy nabrali sił po obiedzie i sjeście bawili się na zajęciach z szermierki,  
poznali kodeks narciarski na mini wykładzie z bezpieczeństwa w górach oraz 
rozpoczęli przygodę z pierwszą pomocą! Były fantomy i opatrunki czyli na ratunek! 
Advenczersi czas do kolacji spędzili w terenie gdzie śnieg posłużył do mega bitwy 
a następnie klasyka czyli podchody! 
Dzień zgodnie z obietnicą kończyliśmy w klimacie Walentynkowym. Wczoraj zabrakło 
doby a dziś już mogliśmy poimprezować. Były zmagania w stylu Czar Par, była 
balanga, było głośno!:) Prawie 50 osób tańczyło a gdy dotarła wiadomość  
o złocie Stocha to wręcz skakało na parkiecie w Natanielu! 
Wszystko popsuł kierownik ogłaszając przygotowania do snu i ciszę nocną:) 
 
Jutro narty w sesji popołudniowej, rano zabawy integracyjne oraz wyjście do kościoła. 
 
U nas dzień jak w Soczi - medalowy! Pozdrawiamy!;) 

 

02:19 DZIEŃ 3 

 
To był mocno słoneczny dzień! Termometry na Kotelnicy pokazywały wiosenne  
temperatury ale wierzymy, że to nie wróży jeszcze nadejścia lata. 
Przedpołudnie spędziliśmy walcząc o "Milion w minutę" oraz realizując misje specjalne 
w terenie. Powstał śniegowy Sportteamek, był zabawy integracyjne a na telewizyjnym  
show uciekające sekundy komplikowały działania ekip Fan Active.  
Przebój gonił przebój ale tak to właśnie miało być. 
Przed obiadem byliśmy w kościele a z zaplanowanego na później spaceru  
zrezygnowaliśmy wybierając wcześniejszy wyjazd na stok.  
Dziś również dokazywaliśmy na Kotelnicy. Grupa początkujących narciarzy z trenerką 
Anią wielokrotnie zdobyła orczyk i pokonała ponad 200stu metrowy stok.  
Grupy doskonalące swoje umiejętności pod okiem trenerki Magdy i coacha Kuby 
szlifowały panowanie nad prędkością i ćwiczyły skręty. 
Ekipa starszych pokonała kilkukrotnie trasę niebieską a gdy zaliczyła odcinek czerwony 
osiągnęła upragnione podgrzewane kanapy i dalej już kontynuowała szkolenie na Pasiece. 
Do hotelu wróciliśmy chwilę przed 20 a po ponad 3godzinnym treningu narciarskim  



kolacja smakowała jak nigdy. Gdy wyczerpią się Młodym zapasy słodyczy z podróży  
będziemy jadać jeszcze chętniej;) 
Przed snem tradycyjne wieczorne trenerów czytanie oraz obowiązkowa kontrola 
stanu czystości w pokojach. Gdy wszystko i wszyscy trafili na swoje miejsca a zguby 
odnalazły właścicieli dzień zakończyliśmy Sportteamowymi pionami, które kadra  
przybiła z każdym pokojem. 
Gry plan na jutro zostanie zdradzony na odprawie porannej!  
Tymczasem Teletubisie mówią pa pa!;) 

 

03:44 DZIEŃ 4 

Lata ciąg dalszy.. śniegu ubywa ale do końca tygodnia mamy na niego gwarancję! 
Dziś było pięknie - stoki przygotowane i wolne od tłumów (gęściej od godziny 13..) 
a do tego błękitne niebo i piękne słońce. Czuliśmy się jak w Val di Sole:) 
Śmigaliśmy od 10 do 14 a spotkać nas można było w Czarnej Górze – stacja 
narciarska Koziniec Ski. Była przerwa na gorącą czekoladę więc siły udało się 
zachować i tym samym ocalić popołudnie. 
Najmłodsi wybiegli w teren gdzie trenerzy poprowadzili gry i animacja a następnie, 
już w hotelowym zaciszu zorganizowaliśmy karaoke.  
Advenczersi podzieleni na grupy 6-7osobowe mieli szkolenie BLS i ćwiczenia  
z fantomami oraz szermierkę i trening fitness. 
Ekipa Freeridersów panowała dziś na Kotelnicy oraz Pasiece gdzie spędzili  
czas do późnego popołudnia. 
Wieczorem wszystkie teamy z naszego hotelu miały animację. Najmłodsi bawili się  
na imprezce w piżamach a starsi rywalizowali w telewizyjnym show – Postaw na milion. 
Ciszę nocną wprowadziliśmy zgodnie z planem a z zasypianiem nikt nie miał  
specjalnych trudności. Wieczorne trenerów czytanie ma magiczny wpływ na 
naszych podopiecznych!;) 
 
Jutro trening również w sesji porannej a po obiedzie wyruszymy na Termy.. 
 
Ps. powstał film nr 1 tego Sportowiska relacjonujący pierwsze dni  
      naszego pobytu. 
 
Ze sportowymi pozdrowieniami i klubowymi pionami / Kadra i Sportowiskowicze!:) 
 

23:49 Dzień 5 

Dobry wieczór! Dziś meldujemy się wcześniej, jak to możliwe? ..wszystko to sprawka 
trenerów! To oni rano zrobili pobudkę a po odprawie poprowadzili rozruch z wygibasami.  
To oni na stoku zadawali ćwiczenia i pilnowali by lenistwo nie zwyciężyło!  
To oni po obiedzie na Termach Szaflary wymyślali najróżniejsze zadania w wodzie 
a wieczorem sprawdzali stan czystości w pokojach zarządzając wielkie porządki!  
Po takim dniu i w efekcie poprzednich na kolacji zapanowała cisza!:) 
Bateryjki naszych Młodych powoli się wyczerpują. Zbliża się szósty dzień Sportowiska 
a to oznaka, że w hotelu spadnie średnia prędkość na korytarzach,  
emisja wysokotonowych okrzyków zostanie samoistnie ograniczona a w autokarze 
zniknie model wiercipięty!;) 
Dziś śmigaliśmy na stoku Grapa, jednym z kompleksów Tatry Ski.  
Nasze Orły rozwinęły już skrzydła!:) Widać, że czują się pewniej.  
W grupach Advenczersów trener Tomek pilnował pozycji podstawowej serwując dużo  



ćwiczeń poprawiających ewolucję NW. Trener Robert egzekwował mocne wrzucanie 
bioder i kolan do środka skrętu ciętego a Jego grupa nabrała pewności w równoległym 
prowadzeniu nart. Asy z grup Fanactive u trenerki Magdy i trenera Kuby również 
pracowały nad jazdą równoległą oraz odpowiednią sylwetką i pracą ciała. 
U trenerki Ani były pierwsze próby sił w slalomie a nasi początkujący narciarze  
radzą sobie co raz lepiej. Snowboarderzy również nie ziewali – trener Darek  
doskonalił z nimi postawę, skręt ślizgowy NW oraz właściwą pracę nóg i obręczy  
barkowej podczas zjazdów. W Szaflarach zdominowaliśmy zjeżdżalnię i pajęczynę, 
były szaleństwa na studni i oczywiście brykanie na świeżym powietrzu.  
Ostatki zaoszczędzonej z dnia energii Młodzi zgubili w szatni susząc się i przebierając:) 
Wieczorne czytanki kończyły się dziś po pierwszej stronie a w pokojach starszych 
pogaduchy nie zostały zarejestrowane:) 
Jutro rano do obiadu śmigamy a po południu odpoczniemy przy spokojniejszych 
animacjach. 
 
Sporttemowa piona i do usłyszenia!:) 

 

03:48 DZIEŃ 6 
 
Dziś również słonecznie i na plusie, ale najważniejszy jest śnieg a tego według Górali  
„..nie zbraknie i se piknie pozjeżdżacie co byście nie gadali”! 
Plan dnia zrealizowaliśmy w 110%. Trenowaliśmy na stacji Kotelnica – Pasieka.  
Prawie cztero godzinne zajęcia nie sprawiły Młodym większych trudności ale po 
południu obserwowaliśmy satysfakcjonujące efekty!:) Nie było biegania, skakania,  
tupania i wiercenia się ah i było zdecydowanie ciszej!;)  
Po południe to nasze wyjątkowe animacje klubowe!:) 
Trener Darek wcielił się w rolę Karola Strasburgera i starając się zabłysnąć 
„sypał sucharami”. Były pytania ambitne i wybitne a ankietowani to nie sto losowo  
wybranych osób a nasza kadra. Odpowiedzi musiały więc być zadziwiające;)  
Ta nowo wprowadzona gra do sportowisk  podobnie jak nasz klubowy repertuar 
zabaw: milion w minutę, awantura o kasę i postaw na milion była strzałem w dziesiątkę.  
Płakaliśmy ze śmiechu gdy nasi podopieczni – turniejowe rodziny – naradzali się lub 
prezentowali swoje zawody. Było obłędnie wesoło! 
Równolegle druga grupa miała zmagania w grach zręcznościowych. Piranie atakują,  
Szalone małpy, Głodne hipcie, Zwariowany pilot, Kikiriki, Gąsienica to jedne z wielu 
naszych klubowych planszówek, które doskonale pamiętamy i miło wspominamy  
z dzieciństwa. Nie wszystkie kiedyś mogliśmy mieć, teraz udało się skompletować 
je wszystkie. Bawimy się i w tej kwestii nie wydoroślejemy!:) 
Dziś również odbyła się Randka w ciemno. Chłopak wybierał dziewczynę i razem 
wygrywali wycieczkę marzeń a w drugim odcinku kandydaci odpowiadali na pytania 
i zabiegali o względy dziewczyny. 
Nasi najmłodsi dość poważnie podeszli do tematu i gdy widownia bawiła się  
w najlepsze, wokół wachlarza było naprawdę gorąco!:) 
Przed spaniem zainaugurowaliśmy cykl naszych Sportteamowych nocy, 
które kończą Sportowiska. 
Przed przedostatnia zawsze jest Biała. W błyskach fleszy, stroboskopów, laserów  
i dymie bawimy się dziwacznie poprzebierani. Czerwona noc – edukacyjna to  
prezentacja i omówienie akcji ratowniczej gdzie przybliżamy nasz autorski program  
Razem dla bezpieczeństwa. Ostatni wieczór to zielona noc. Ale podobnie jak  
poprzednie wieczory nie ma nic wspólnego z mocno nieaktualnymi zabawami 
obozowymi lat 80 i 90. Nie smarujemy się pastą, nie lubimy brudzić uczestników  
chrztów. Najmłodsi mają wyprawę w poszukiwaniu świetlików (zimową porą kryją się  
w głębokim śniegu;) a starsi mają Zielony Quiz w którym nie ma odpowiedzi 
niemożliwych!:) 



Takie wieczory to już nasza tradycja – powstały wraz z ideą sportowisk 
i co najważniejsze cieszą się uznaniem Młodych. 
Dzień kończyliśmy urodzinową niespodzianką dla Michała, który dziś świętował 
swoją 10siątkę!:) Był tort, były cukierki i obowiązkowo Sportteamowy prezent 
okolicznościowy. 
 
Koniec pisania – pora spania!  
Jest tak późno albo tak rano, że kończy się również nasz dyżur nocny. 
 
Dobranoc albo dzień dobry!;) 
 

22:48 DZIEŃ 7 

Dzień wystartowaliśmy poranną odprawą a następnie serią wygibasów. Dobudzeni  
ruszyliśmy na śniadanie po którym komisja do spraw czystości na sportowisku  
zwiedziła i oceniła pokoje. Wypadły zadowalająco bo od pobudki nie było wystarczająco 
dużo czasu by coś w nich narozrabiać. 
Do obiadu poprowadziliśmy w podgrupach mini wykłady z programu Razem dla 
bezpieczeństwa. Omawialiśmy przepisy FIS oraz analizowaliśmy technikę jazdy  
naszych Orłów. Videocoaching sprawdził się! Większość:) Młodych chętnie  
obserwowała swoje poczynania na stoku i słuchała wskazówek trenerów.  
W terenie zorganizowaliśmy baseball i frisbee golfa oraz rozgrywki w Kubba.  
Do obiadu była krótka przerwa a tuż po godzinie 15 zbroiliśmy się na narty.  
Na stoku wiosny ciąg dalszy. Dziś po raz pierwszy pojawiła się woda.  
Pojeździć się udało ale brakuje białego, świeżego, mięciutkiego puchu:)  
Wieczór to kolejna odsłona klubowych eventów. Tym razem czerwona noc.  
Po kolacji biesiadowaliśmy w towarzystwie kapeli góralskiej w chacie grillowej! 
Były kiełbaski i oscypki. Były śpiewy - tak bawiła się cała grupa oraz tańce gdzie 
prezentowała swoje umiejętności grupa starszych.. nikt nie przypuszczał, że tak 
pozytywnie grupa zareaguje na regionalny wieczór! Młodzi zrobili na nas wrażenie!:) 
Gdy zbieraliśmy się z powrotem do hotelu rozległo się głośne wołanie  
„Pomocy!! Niech mi ktoś pomorze!” 
Na stoku rozbiło się dwóch narciarzy! Na miejscu była nasza najstarsza grupa.  
Większość z uprawnieniami Ratownika WOPR. Młodzi sprawnie podzielili się rolami. 
Pomoc poszkodowanym została udzielona bardzo szybko.  
Ocena stanu poszkodowanych, udrożnienie dróg oddechowych i dalsze podjęcie 
działań. Jedni zabezpieczali miejsce zdarzenia, inni przygotowywali sygnalizację  
dla wezwanej załogi GOPRu a dwóch ratowników z poświęceniem ratowało  
poszkodowanych. Nieprzytomny! Nie oddycha! Wezwij pomoc!  
Działamy – BLS! 30:2.. 30:2 
Spokojnie! To była tylko i aż akcja pokazowa. Takie ćwiczenia są dla nas bardzo 
ważne, zawsze poświęcamy na naszych wyjazdach dużo uwagi pierwszej pomocy.  
Dzisiejsza akcja na najmłodszych zrobiła duże wrażenie a dla starszych była  
doskonałą próbą sił. Ćwiczymy – warto! 
Po tak emocjonującym dniu z zasypianiem nie było najłatwiej. Pogaduchy i czytanki  
do poduchy chwilę musiały potrwać:)  
...już śpimy a w hotelu zapanowała cisza:) 
Czas na odprawę kadry i przygotowanie przedostatniego dnia Sportowiska – atrakcji 
nie zabraknie!;) 

 

 



23:45 DZIEŃ 8 

Dziś dzień pełen emocji. Zimowy WWS czyli nasz klubowy Wszechstronny Wielobój 
Sportowy zorganizowaliśmy w kompleksie narciarskim Grapa Litwinka. Była rezerwacja 
trasy zjazdowej,profesjonalne tyczki i procedury startowe - Ski Trial Sportteam!:) 
Gdy wszystkie czasy zostały już zarejestrowane daliśmy się ponieść muzyce. 
Snowshow w wykonaniu naszej grupy robił wrażenie na stoku a całość złapaliśmy 
rybim okiem kamer GoPro:) 
Po południu gdy zakończyły się animacje oraz konkursy przyszedł czas uroczystości! 
Podsumowanie Sportowiska to w naszym klubie Gala Zimowych Sportowców 2014! 
Wybraliśmy Snowmenke i Snowmena wyjazdu, przyznaliśmy wyróżnienia dla najmłodszych 
tj. 
laur dla Poziomki i Poziomka, podsumowaliśmy pokojowe  "temperatury czystości":)  
oraz wręczyliśmy wyróżnienia indywidualne. Przystąpiliśmy i wspieramy program 
Ministerstwa Sportu - Stop Zwolnieniom z WFu! Z logo akcji przygotowaliśmy  
okolicznościowe koszulki pamiątkowe dla wszystkich uczestników Sportowiska. 
Były również nagrody za Sportteamowe wieczory: Czar Par, Familiadę,  
Randkę w ciemno, Postaw na milion i Milion w minutę!:) 
Wszystkiemu towarzyszyły efekty specjalne zafundowane przez ekipę Freeridersów 
oraz naszego DJa. Wrzawa i brawa, flesze oraz baunce:) tak w kilku słowach możemy  
podsumować Galę Zimowych Sportowców 2014! 
Wieczór to Sportteamowa Zielona Noc. Nasze Mikro Szkraby ruszyły w teren na  
poszukiwanie świetlików a starsi bawili się na zaplątanym quizie Graj w Zielone -  
- Odpowiedzi są szalone!  
Jutro pakowanie i oficjalne zakończenie wyjazdu. 
Planujemy wyruszyć do Warszawy około godziny 11:00 a na miejsce zbiórki 
dotrzeć ok.18:00.  
 
Piona!;) 

 

11:00 DZIEŃ 9 

Dziękujemy! To już koniec naszej 9cio dniowej przygody. Dziś od rana pakowanie, 
uściski i pożegnania. Autokar wyruszył do Warszawy punktuanie o 11:00 
ale dochodzą do nas informacje o korkach na Zakopiance więc czas dojazdu na miejsce  
zbiórki określimy będąc bliżej Warszawy. 
 
Drodzy rodzice, 
dziękujemy Wam za zaufanie do naszego zespołu.  
Narciarstwo i snowboard to jedne z bardziej wymagających dyscyplin 
a zimowa pora to zawsze większe wyzwania dla dzieci. 
Cieszymy się, że to nasz klub i naszych trenerów wybraliście.  
Dbaliśmy by Wasze pociechy miały aktywne i atrakcyjne ferie. Jak to na naszych  
Sportowiskach bywa, program pęłkał w szwach a doba codziennie była za krótka! 
Udało nam się zrealizować program oraz wprowadzić kilka nowości.  
Wszyscy zostali przeszkoleni z technik udzielania pierwszej pomocy i poznali  
naszą klubową akcję Razem dla bezpieczeństwa.  
Treningi narciarskie i snowboardowe nasza kadra prowadziła z pełnym zaangażowaniem 
dbając o właściwą technikę, postawę i bezpieczeństwo ćwiczących.  
Animacje przygotowane na długo przed Sportowiskiem wypadły słowami dzieci "czadzior"! 
Dołożyliśmy wszelkich starań by było Sportteamowo: 
Radośnie! Profesjonalnie! Bezpiecznie! 
Jesteśmy przekonani, że Młodzi wrócą z wyjazdu z wieloma radosnymi wspomnieniami. 
 



Zapraszamy do naszej fotogalerii i polecamy filmowe ralacje - materiały zostaną jeszcze  
uzupełnione:) 
 
Gratulujemy najmłodszym dzielnego udziału w Sportowisku i walecznej postawy  
w slalomie narciarskim. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie 
spędzony czas i stworzoną niezapomnianą atmosferę.  
Specjalne podziękowania dla teamu Freeridersów - tak trzymać! Jesteście przebojowi! 
 
Podziękowania dla managera i serwisu Hotelu Nataniel za gościnę i dbanie o komfortowy 
pobyt naszej grupy. Kuchnia świetna, pokoje i obiekt bez zastrzeżeń! Do zobaczenia!:) 
 
Dziękujemy również naszemu przewoźnikowi - firmie Raftrans. Kierowca Jarek dokonywał 
rzeczy niemożliwych - podjeżdżaliśmy autokarem wszędzie gdzie sobie zaplanowaliśmy 
a nie było to łatwe. Autokar codziennie był czysty, nagrzany i przygotowany do jazdy! 
 
Słowa uznania i podziękowania dla kadry trenerskiej - to było bardzo udane Sportowisko. 
 
Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszą wakacyjną ofertą oraz majówką. 
Życzymy białego i bezpiecznego drugiego tygodnia ferii i do zobaczenia 
na treningach od 3 marca. 
 
Sportteamowa piona! 
 
Zarząd, organizatorzy i kadra instruktorska Sportteam 


