
       5+ Szkoła Górska – Tatry i Zakopane z ofertą dla Grup 



5+Szkoła Górska została założona przy Schronisku PTTK w 

Dolinie Pięciu Stawów Polskich w 2007 roku. Dziś działamy w 

całych Tatrach, specjalizujemy się w szkoleniach górskich. 

Posiadamy nowoczesny sprzęt treningowy i skupiamy najlepszą 

kadrę: współpracujemy z TOPR, Przewodnikami IVBV, 

Instruktorami PZA i Przewodnikami Tatrzańskimi. Posiadamy 

gwarancję organizatora turystyki wydaną przez Marszałka 

Województwa Małopolskiego. Od kilku lat przygotowujemy również 

specjalny program dla Grup i organizatorów konferencji, min. 

szkolenia, integracje i zagospodarowanie czasu wolnego w Tatrach 

i Zakopanem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą 

ofertą. 

   Kim jesteśmy… 



Loty widokowe małym samolotem typu Cessna, ze startem z 

trawiastego lotniska w Nowym Targu i przelotem nad Zakopanem, z 

widokiem na Tatry (min. Na Kasprowy Wierch i Giewont) i Podhale. 

Możliwość wydłużenia lotu i przelot dookoła całych Tatr. Wyjątkowa 

przygoda dla osób bez lęku wysokości. Lot trwa 30 minut, na 

pokład samolotu mogą wejść 3 osoby. Możliwe do zrealizowania 

tylko przy dobrej pogodzie, widoczności i przy minimalnym wietrze. 

 

 • Polecane wszystkim grupom, ale osobom bez lęku wysokości 

 • Czas trwania: 30 minut/jeden lot 

 • Maksymalna liczba osób w jednej grupie:3 osoby 

 • Możliwość zorganizowania lotów w kolejności dla 30-50 osób 

jednego dnia. 

   I. Loty widokowe nad Tatrami 



Ideą szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego 

prowadzenia nawigacji w górach nieznanych, lub do kontrolowania 

trasy w górach znanych, przy ograniczonej widoczności, nocą lub w 

sytuacjach awaryjnych. Zajęcia odbywają się w łatwym terenie 

górskim i obejmują instruktaż z obsługi sprzętu GPS oraz 

praktyczne zastosowanie go w terenie. Szkolenie ma charakter 

integracyjny i zadaniowy. Zajęcia prowadzą ratownicy TOPR.  

 

 • Polecane grupom aktywnym, szczególnie z branż technicznych 

 • Czas trwania 4-5 godz. 

 • Maksymalna liczba osób w jednej grupie:12 osób 

 • Możliwość zorganizowania zajęć w dwóch grupach w tym samym 

czasie – w sumie 24 osoby.  

   II. Szkolenie z Nawigacji 



Wyjazd koleją PKL na Kasprowy Wierch połączony z krótkim 

spacerem na Beskid lub wycieczką – zejściem do Kuźnic przez 

Halę Gąsienicową. Przepiękne widoki na Tatry Zachodnie i 

Wysokie, min. Czerwone Wierchy, Świnicę, Kościelec i Orlą Perć. 

Istnieje możliwość zorganizowania poczęstunku w Schronisku 

Murowaniec. Wycieczka możliwa do zrealizowania w okresie 

bezśnieżnym: latem i jesienią. Wyjazd na Kasprowy możliwy przez 

cały rok. 

 

 • Polecane osobom do 60 roku życia, grupom o każdym stopniu 

aktywności 

 • Czas trwania 3-6 godzin 

 • Maksymalna liczba osób w jednej grupie:25 osób 

 • Możliwość zorganizowania wycieczki w 4 grupach jednego dnia: 

maksimum 100 osób 

   III. Wycieczka z Kasprowego Wierchu 



Najbardziej popularna, a jednocześnie łatwa i dostępna dla osób w 

każdym wieku wycieczka nad najpiękniejszy i największy staw w 

Tatrach – Morskie Oko. Połączenie górskiego spaceru z wjazdem 

wozem konnym i obejście Morskiego Oka, a dla bardziej ambitnych 

uczestników, podejście nad Czarny Staw pod Rysami. Niezwykle 

atrakcyjne widoki na najsłynniejszą tatrzańską panoramę, min. 

Mnich, Mięguszowieckie szczyty oraz trasę na Rysy. 

 

 • Polecane grupom mniej i średnio aktywnym 

 • Czas trwania 5-7 godzin 

 • Maksymalna liczba osób w jednej grupie: 25 osób 

 • Możliwość zorganizowania wycieczki w 4 grupach jednocześnie: 

maksimum 100 osób 

   IV. Wycieczka nad Morskie Oko 



Nieco trudniejsza i dłuższa wycieczka do Doliny Pięciu Stawów, w 

trakcie której uczestnicy na własne oczy zobaczą pięć atrakcji: 

największy wodospad – Siklawę, najgłębszy i najdłuższy staw oraz 

podziwiać będą mogli z doliny najwyższy szczyt leżący całkowicie 

po polskiej stronie Tatr - Kozi Wierch 2291m npm oraz przebieg 

najtrudniejszego szlaku – Orlej Perci. Możliwość zorganizowania 

poczęstunku w najwyżej położonym po polskiej stronie Schronisku, 

na wysokości 1670m npm. Możliwość zorganizowania wyjścia w 

czasie bezśnieżnym – wiosną, latem i jesienią. 

 

 • Polecane grupom średnim i aktywnym 

 • Czas trwania: 6-8 godzin 

 • Maksymalna liczba osób w jednej grupie: 25 osób 

 • Możliwość zorganizowania wycieczki w 4 grupach jednego dnia: 

maksimum 100 osób 

   V. Wycieczka 5 x Naj do Pięciu Stawów 



Klimatyczny kulig saniami (zimą) lub bryczkami (wiosna, lato, jesień) w Dolinie 

Chochołowskiej zakończony ogniskiem na polanie Biały Potok. W trakcie kuligu 

góralskie opowieści oraz poczęstunek lokalnym trunkiem, a podczas ogniska 

catering i menu do wyboru. Na polanie zapewniamy infrastrukturę szałasową 

(toalety, ławy, zadaszenie, miejsce znajduje się nieopodal drogi jezdnej. Na 

życzenie możemy zorganizować kapelę góralską – muzykę na żywo. 

 

 • Polecane wszystkim grupom 

 • Czas trwania 2-5 godz. 

 • Maksymalna liczba osób podczas kuligu: 60 

 • Ognisko możliwe do zrealizowania dla 150 osób 

   VI. Kulig Doliną Chochołowską z góralskim ogniskiem 



Przejazd quadami pasmem granicznym między Witowem a 

Chochołowem, połączony z instruktażem kierowania i poruszania 

się w terenie leśnym i górskim. Dla osób mniej odważnych możliwa 

jazda na jednym quadzie z instruktorem. Zimą jazda na skuterach 

śnieżnych, możliwe także w innych rejonach Zakopanego i okolic. 

 

 • Polecane grupom aktywnym 

 • Czas trwania 2-5 godz. 

 • Maksymalna liczba osób w jednej grupie:25 osób 

 • Możliwość zorganizowania zajęć w dwóch grupach jednego dnia 

– w sumie 50 osób.  

   VII. Jazda quadami lub skuterami śnieżnymi 



Profesjonalne szkolenie pod okiem instruktorów jednostek 

specjalnych, min. GROM i Policji ze strzelania z ostrej amunicji: 

karabinu KBKS oraz pistoletów 9mm, 22mm i 45mm Magnum. 

Możliwość połączenia szkolenia ze strzelania z przejazdem 

quadami. 

 

 • Polecane grupom średnim i aktywnym 

 • Czas trwania 2-3 godz. 

 • Maksymalna liczba osób w jednej grupie:25 osób 

 • Możliwość zorganizowania zajęć w czterech grupach jednego 

dnia – w sumie 100 osób.  

   VIII. Strzelanie z ostrej amunicji 



Dwieście lat temu w Tatrach były kopalnie, a w Kuźnicach huta 

żelaza. W drugiej połowie XIX wieku mała wioska Zakopane stała 

się mekką dla zdobywców tatrzańskich szczytów oraz narciarzy. 

Miejsce ściągało wielu artystów, poetów i działaczy politycznych. 

Wycieczki historyczne to wędrowanie ich śladami, a także 

poznawanie lokalnej architektury i niepowtarzalnego, góralskiego 

folkloru. Zależnie od wybranej trasy możliwość zwiedzenia Willi 

Oksza, Skoczni Wielkiej Krokiew (wyjazd wyciągiem), Muzeum 

Tatrzańskiego czy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN. 

 

 • Polecane grupom mniej aktywnym, wycieczki możliwe do 

zrealizowania przez osoby w każdym wieku i przez cały rok 

 • Czas wycieczki: 4-5 godz. 

 • Maksymalna liczba osób w jednej grupie:30 osób 

 • Możliwość zorganizowania wycieczki w 5 grupach jednocześnie: 

w sumie 150 osób. 

   IX. Wycieczki historyczne po Zakopanem 



Wiedza na temat lawin i bezpiecznego poruszania się po górach w 

zimie to obowiązkowe i podstawowe „wyposażenie” zimowego 

Turysty. Szkolenie lawinowe  prowadzą zawodowi ratownicy TOPR. 

Podczas zajęć ćwiczymy podstawowe działania w zakresie 

ratownictwa lawinowego i prewencji. Uczymy również posługiwać 

się lawinowym ABC (detektor, łopatka, sonda): szybkie 

odnajdywanie zasypanych oraz efektywne odkopywanie.  

Możliwe do zrealizowania: w okresie zalegania pokrywy śnieżnej 

(zazwyczaj grudzień - kwiecień). Szkolenie odbywa się w rejonie 

Kalatówek, dojście zwykłą drogą. 

 

 • Polecane grupom aktywnym, mnóstwo wiedzy praktycznej 

przydatnej we wszystkich górach świata. Integracja zespołu 

 • Czas trwania: 5-6 godz. 

 • Maksymalna liczba osób w jednej grupie: 24 osoby 

 • Możliwość zorganizowania szkolenia w dwóch grupach jednego 

dnia: w sumie 48 osób. 

   X. Szkolenie lawinowe: gra o życie 



Narciarstwo wysokogórskie czyli skiturowe to wyjątkowo atrakcyjna 

forma poruszania się w zimie w terenie górskim. Podczas zajęć 

uczestnicy poznają podstawy skituringu, podchodzenia na 

tzw.”fokach” oraz zjazdu w terenie nieprzygotowanym. Zajęcia 

możliwe do zrealizowania w okresie zalegania pokrywy śnieżnej 

(zazwyczaj styczeń - kwiecień). 

 

 • Polecane grupom aktywnym, wszyscy uczestnicy muszą dobrze 

jeździć na nartach zjazdowych! 

 • Czas trwania 5-7 godz. 

 • Maksymalna liczba osób w jednej grupie: 8 osób 

 • Możliwość zorganizowania szkolenia w dwóch grupach 

jednocześnie: w sumie 16 osób 

   XI. Narciarstwo wysokogórskie - Skitury 



Uczestnicy gry mi „Sport i architektura” otrzymują dokumenty dotyczące 

zakopiańskich postaci i obiektów związanych ze sportem i architekturą 

Podhala. W dokumentach zawarte są zadania, które uczestnicy będą 

wypełniać podczas spaceru ulicami Zakopanego. Za każde zrealizowane 

zadanie uczestnicy otrzymają fragment obrazu – układanki. Celem jest 

zebranie wszystkich elementów, które będą układane przez uczestników 

na wieczornym spotkaniu lub po zakończeniu gry.  

Przykładowe zadania: odnalezienie Willi pod Jedlami, najmniejszej 

zakopiańskiej skoczni, sfotografowanie trzech pomników zasłużonych 

Zakopiańczyków. 

Szczegółowy scenariusz gry zostanie przygotowany zależnie od 

warunków pogodowych (śnieg, ujemne temperatury etc.). 

Czas trwania: około 3 godziny. 

   XII. Gra terenowa w Zakopanem 



Możliwość zorganizowania prelekcji wraz z pokazem zdjęć i filmów w sali 

konferencyjnej wybranego hotelu czy restauracji. Spotkanie może być 

połączone z aktywnościami w ciągu dnia, lub zupełnie niezależnie 

stanowić np. zakończenie wieczoru. Możliwe do przeprowadzenia o 

każdej porze dnia, dla dowolnej liczby osób. 

 

 • Andrzej  Bargiel - zdobywca trzech ośmiotysięczników i tzw. Śnieżnej 

Pantery w rekordowym czasie 32 dni na nartach skiturowych, rekordzista 

świata Biegu na Elbrus 5642m npm 

 • Adam Marasek – zastępca Naczelnika TOPR, ratownictwo 

 • Ania Figura - narciarstwo wysokogórskie, biegi ultra i skyrunning 

 • Paweł Skawiński - poprzedni dyrektor TPN, przyroda Tatr 

 • Magda Łączak - biegaczka górska, trzecia zawodniczka Mistrzostw 

Świata 

   XIII. Wieczory tematyczne – Prezentacje górskie 


