
6-17  lipca 2020



Schronisko Przysłop pod Baranią Górą

ul. Czarna Wisełka 8, 43-460 Wisła

roczniki 2010 i starsi  [14 osób]

6 – 17 lipca 2020 r. 

2540 zł 

2790 zł 

tylko mailowo: wkn@wkn.pl

dla członków klubu z opłaconą składką 2020/2021.

dla członków bez opłaconej składki i osób niezrzeszonych w klubie

Kasia Marzec, tel. 608 390 523

Ci którzy byli z nami w poprzednich latach wiedzą, że ten wyjazd to coś więcej niż obóz 

treningowy. Mieszkamy w samym środku rezerwatu przyrody Barania Góra, w schroni-

sku PTTK, zarządzanym i systematycznie remontowanym przez zaprzyjaźnioną i młodą 

ekipę. Oprócz wypraw rowerowych, treningów rolkowych i ogólnorozwojowych, mamy 

w planach jogę, nieszablonowe zajęcia artystyczne i atrakcje dostępne w okolicy (park 

linowy, kompleks basenów, mini zoo, skansen).

Niestety może się okazać, że od zajęć przez nas organizowanych, fajniejsze jest bie-

ganie po lesie i zbieranie jagód (a jeszcze lepiej jak pani Janeczka ulepi z nimi pierogi). 

Ale jesteśmy na to przygotowani, bo to mają być „prawdziwie” wakacje! Bez telefonów, 

tabletów* i wydzwaniających rodziców ;)

MIEJSCE

WIEK

TERMIN

KOSZT

ZGŁOSZENIA

KONTAKT

MILLION STAR HOTEL

www.facebook.com/przyslop

* Możliwość korzystania z telefonów, tabletów itp. tylko w wyznaczonych godzinach.

mailto:wkn%40wkn.pl?subject=
mailto:wkn%40wkn.pl?subject=
mailto:wkn%40wkn.pl?subject=
https://www.facebook.com/przyslop/


MIEJSCE Schronisko Przysłop pod Baranią górą

Zrobić z PRL-owskiego budynku dla towarzyszy z PZPR schroniskową perełkę, to naprawdę 

trzeba mieć do tego serce. Gospodarze Przysłopu pod Baranią Górą udowodnili, że wszyst-

ko jest możliwe. Tak rozpoczyna się recenzja schroniska w rankingu magazynu NPM, w którym 

obiekt awansował z 58. miejsca w 2011 r. na 4 pozycję w 2019. Wygodne, dobrze przemyśla-

ne pokoje, wyremontowane łazienki, świetne przestrzenie wspólne i sala do ćwiczeń to tylko 

niektóre z zalet schroniska. Jednak najważniejsi są w nim ludzie, którzy zarażają entuzjazmem i 

naprawdę o nas dbają i są otwarci na wszystkie nasze pomysły (w tym kulinarne).

Przysłop FB

https://www.facebook.com/przyslop/?tn-str=k*F


PROgram ZAJĘCIA SPORTOWE:

• ROWER: krótkie treningi i dłuższe wyprawy (po trasach typowo górskich i bardziej szosowych)

• ROLKI: treningi kondycyjne i slalomowe (nowe trasy rolkowe w okolicy)

• JOGA: zajęcia z instruktorką Jogi, dostosowane do wieku uczestników, elementy jogi na szarfach – Aerial

• INNE: treningi ogólnorozwojowe (w przypadku złej pogody na nowej sali w schronisku), basen, gry zespołowe, slackline, ścianka boulderowa





PROgram ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

• RYSOWANIE: rysunki na czas („szybsze niż wybuch i lepsze niż lody truskawkowe”), komiksy, rysunkowy dziennik, ilustracje

• MALOWANIE: na małych i wielkich powierzchniach

• DZIAŁANIE: będziemy robić coś z niczego (tworzenie rzeczy użytkowych i gier, land-art – działania w terenie)

• KRĘCENIE: spróbujemy nakręcić miniaturę filmową – taką na miarę Oskara, albo przynajmniej Nobla



kadry z filmu Janusz. Do obejrzenia na: vimeo.com/kasiamarzec/janusz

http://vimeo.com/kasiamarzec/janusz


PROgram INNE ATRAKCJE:

• mini SURVIVAL: gra terenowa, ognisko, spanie pod gołym niebem (tylko przy sprzyjających warunkach)

• PARK LINOWY: Base Camp w Istebnej (zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów)

• EDUKACJA: warsztaty w Kurnej Chacie, muzeum Jerzego Kukuczki, baraniogórska Izba Leśna, mini ZooPark

• GRY PLANSZOWE: na miejscu rozbudowana biblioteka gier planszowych + te, które zrobimy sami







kadra
Agnieszka Schwenk-Sapeta ANIA BACZKOWSKAKASIA MARZEC

Urodzona pod ”samiućkimi Tatrami”, wyczynowo upra-

wiała narciarstwo alpejskie, miłośniczka wspinaczki, 

trekkingów, paralotni  i skitouringu. Z zawodu psycho-

log, specjalista ds. marketingu i  zachowań konsu-

menckich oraz organizator wyjazdów turystycznych. 

Teraz to ona rządzi w Schronisku Przysłop.

Joginka z wieloletnim doświadczeniem  oraz  (nad)

aktywna narciarka amatorka o zacięciu sportowym 

(regularnie startuje w Mistrzostwach Polski Amatorów). 

To dzięki jej cierpliwości i charyzmie joga okazała się 

hitem na poprzednich obozach Million Star Hotel.

Absolwentka warszawskiej ASP (wydział Grafiki oraz 

wydział Sztuki Mediów i Scenografii).  Zawodowo zaj-

muje się grafiką użytkową, jednocześnie próbując zna-

leźć czas na rozwój własnej marki PIKPAK. Najprawdo-

podobniej umiała jeździć na nartach nim nauczyła się 

chodzić. W WKNie pracuje od 18 lat.






