
Poznaj z Nami Tatry!
5+ Szkoła Górska: Przygody dla dzieci i młodzieży



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 wycieczek i zajęć przeznaczonych dla dzieci i 
młodzieży. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą.

.



I.I Wycieczki Przyrodnicze
Jedyna w swoim rodzaju wycieczka prowadzona przez pracownika Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, śladami dzikich ssaków, ptaków i niepowtarzalnych roślin. 
Pasjonujący spacer górski, podczas którego dzieci i młodzież dowiedzą się o 
zwyczajach drapieżników, min. niedźwiedzi, wilków czy orłów i miejscach, gdzie 
można na własne oczy zobaczyć kozice i świstaki. Poznają niepowtarzalny świat 
przyrody, którą można podglądać tylko w Tatrach i nauczą się, jak sami mogą zostać 
strażnikami gór. Wycieczka połączona z przejściem wybranych szlaków, zależnie od 
możliwości grupy, min. Doliny Kościeliskiej, Ścieżki nad Reglami, Ornaku czy Doliny 
Małej Łąki. Będziemy szukać rzadkich roślin, uczyć się rozpoznawać drzewa, 
podglądać ptaki i zwierzęta.

W czasie wycieczki młodzież dowie się:
•jak powstały Tatry
•co zostawiły po sobie lodowce w dolinach
•jak powstaje wiatr halny
•jakie drzewa rosną w tatrzańskich lasach
•gdzie poluje orzeł przedni
•co je niedźwiedź
•jak gwiżdże świstak
•co żyje w martwych drzewach

Czas trwania wycieczki: 4-8 godzin
Zajęcia możliwe do przeprowadzenia wiosną, latem i jesienią.
Przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej.

Cena dla grupy 15 osób: 975zł*
Cena dla grupy 25 osób: 1275zł*
*kwota netto lub brutto - w przypadku rozliczenia VAT marża

Cena zawiera :
•wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
•ubezpieczenie
•opiekę uprawnionego Przewodnika Tatrzańskiego
Na życzenie możemy zorganizować transport. Przy innej liczbie osób w grupie 
przygotujemy wycenę indywidualną. 



II.I Podziemny Świat

W Tatrach jaskinie najliczniej występują w skałach wapiennych, a najpiękniejsze z 
nich i dostępne turystom, umiejscowione są w rejonie Doliny Kościeliskiej. Z tej 
doliny podczas wycieczki pełnej przygód zwiedzimy min. Smoczą Jamę w 
tajemniczym Wąwozie Kraków, podejdziemy po łańcuchach do Jaskini Mylnej 
(uwaga: błoto i płytka woda) oraz odkryjemy Jaskinię Raptawicką. W sezonie letnim 
zwiedzimy też oświetloną Jaskinię Mroźną, w której znajdują się potężne  stalagmity  
i stalaktyty.

Podczas wycieczki młodzież dowie się:
•gdzie wypływa woda z jaskiń
•kto z górali pierwszy zaczął schodzić pod ziemię
•gdzie wydarzyły się najsłynniejsze wypadki jaskiniowe
•jak przeżyć w jaskini kilka dni
•co rośnie i żyje pod ziemią
•jak chodzić po łańcuchach

Czas trwania wycieczki: 4-8 godzin
Zajęcia możliwe do przeprowadzenia wiosną, latem i jesienią.
Przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej.

Cena dla grupy 15 osób: 1335zł*
Cena dla grupy 25 osób: 2300zł*
*kwota netto lub brutto - w przypadku rozliczenia VAT marża

Cena zawiera:
•wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
•ubezpieczenie
•opiekę uprawnionego Przewodnika Tatrzańskiego (dwóch przy grupie 25 osób)
•kaski i latarki czołowe do przejścia jaskiń
Na życzenie możemy zorganizować transport. Przy innej liczbie osób w grupie 
przygotujemy wycenę indywidualną. 



III.  Sztuka Nawigacji i Przetrwania w Górach

Jak spakować plecak, by być przygotowanym na załamanie pogody w Tatrach, co 
zrobić, gdy zastanie nas noc? Jak zbudować prowizoryczne schronienie w lesie, 
znaleźć wodę, jedzenie i wrócić bezpiecznie na szlak? Jak poruszać się z mapą, 
korzystać z kompasu i GPSa – na te i inne ważne pytania odpowiedzą ratownicy 
TOPR i przewodnicy, którzy podczas wycieczki po Tatrach przygotują szkolenie z 
pogranicza survivalu i nawigacji. Przydatne, ciekawe i pełne praktycznych wskazówek 
i ćwiczeń wyjście w góry, w rejon regli.

Podczas wycieczki młodzież dowie się o:
•samodzielnym pakowaniu plecaka
•apteczce i niezbędnych akcesoriach
•sztuce przetrwania w górach
•pomocy poszkodowanemu
•samopomocy
•czytaniu mapy
•posługiwaniu się kompasem i GPS-em
•odnajdywaniu drogi w skrajnie trudnych warunkach.

Czas trwania zajęć: 4-8 godzin
Zajęcia możliwe do przeprowadzenia przez cały rok.
Przeznaczona dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Cena dla grupy 15 osób: 1335zł*
Cena dla grupy 25 osób: 2300zł*
*kwota netto lub brutto - w przypadku rozliczenia VAT marża

Cena zawiera:
•wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
•ubezpieczenie
•opiekę uprawnionego Przewodnika Tatrzańskiego (dwóch przy grupie 25 osób)
•mapy, kompasy i urządzenia GPS do przeprowadzenia zajęć
Na życzenie możemy zorganizować transport. Przy innej liczbie osób w grupie 
przygotujemy wycenę indywidualną. 



IV.  Przygody z Ratownikiem TOPR

Wycieczka w rejon Kasprowego Wierchu (dla starszych grup) lub Doliny Olczyskiej i 
Wielkiego Kopieńca (dla młodszych) prowadzona przez ratownika Tatrzańskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Młodzież pozna najciekawsze historie 
wypadków w Tatrach, rozbicia śmigłowca w Dol.Olczyskiej oraz spektakularnych akcji 
ratowniczych i długich poszukiwań. Ponadto ratownik przeszkoli grupę z zasad 
wzywania pomocy w górach, zachowania podczas wypadku, udzielania pierwszej 
pomocy i bezpiecznych zachowań w terenie wysokogórskim.

Podczas wycieczki młodzież dowie się o:
•zasadach wzywania pomocy
•zachowaniu podczas lądowania śmigłowca TOPR w górach
•zachowania podczas burzy
•pierwszej pomocy
•unikaniu sytuacji niebezpiecznych
•akcji ratunkowej
•najciekawszych akcjach ratowniczych od 1909r.

Czas trwania szkolenia: 4-8 godzin
Zajęcia możliwe do przeprowadzenia przez cały rok z zastrzeżeniem zmiany trasy w 
zależności od warunków. 
Przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej.

Cena dla grupy 15 osób: 975zł*
Cena dla grupy 25 osób: 1275zł*
*kwota netto lub brutto - w przypadku rozliczenia VAT marża

Cena zawiera:
•wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
•ubezpieczenie
•opiekę uprawnionego Przewodnika Tatrzańskiego, będącego jednocześnie 
Ratownikiem TOPR
Na życzenie możemy zorganizować transport. Przy innej liczbie osób w grupie 
przygotujemy wycenę indywidualną. 



V.  Najsłynniejsze Morskie Oko

Najbardziej popularna, a jednocześnie łatwa wycieczka nad najpiękniejszy i 
największy staw w Tatrach – Morskie Oko. Połączenie górskiego spaceru z wycieczką 
edukacyjną, młodsze grupy dojdą do Schroniska, a starsze obejdą Morskie Oko. 
Najbardziej ambitni uczniowie będą mogli dojść do Czarnego Stawu pod Rysami. 
Niezwykle atrakcyjne widoki na najsłynniejszą tatrzańską panoramę, min. Mnich, 
Mięguszowieckie szczyty oraz najwyższy szczyt polskich Tatr - Rysy.

Podczas wycieczki młodzież dowie się o:
•ukształtowaniu polodowcowym dolin
•sporze o Morskie Oko
•niedźwiedzicy Magdzie
•lawinie w Żlebie Żandarmerii
•słynnych wspinaczkach i wypadkach taternickich rejonu
•piętrach roślinności tatrzańskiej

Czas trwania wycieczki: 6-8 godzin
Zajęcia możliwe do przeprowadzenia przez cały rok. 
Przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej.

Cena dla grupy 15 osób: 680zł*
Cena dla grupy 25 osób: 840zł*
*kwota netto lub brutto - w przypadku rozliczenia VAT marża

Cena zawiera:
•wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
•ubezpieczenie
•opiekę uprawnionego Przewodnika Tatrzańskiego
Na życzenie możemy zorganizować transport. Przy innej liczbie osób w grupie 
przygotujemy wycenę indywidualną. 



VI. 5 x NAJ – Niezapomniana Dolina Pięciu Stawów Polskich

Nieco trudniejsza i dłuższa wycieczka do Schroniska Pięć Stawów, w trakcie której 
młodzież zobaczy pięć atrakcji: największy wodospad w Tatrach – Siklawę, najgłębszy 
i najdłuższy staw, a z perspektywy doliny będzie mogła zobaczyć także najwyższy 
szczyt leżący całkowicie po polskiej stronie Tatr - Kozi Wierch 2291m n.p.m oraz 
najtrudniejszy szlak – Orlą Perć. Możliwość zorganizowania poczęstunku w najwyżej 
położonym po polskiej stronie Schronisku, na wysokości 1670m n.p.m.

Podczas wycieczki młodzież dowie się o:
•powstawaniu i zanikaniu stawów
•historii zdobywania Orlej Perci i Zamarłej Turni
•zwierzętach zamieszkujących dolinę
•zamykaniu szlaków na zimę
•smutnym wypadku pary zakochanych
•życiu codziennym w schronisku wysokogórskim

Czas trwania wycieczki: 6-8 godzin
Zajęcia możliwe do przeprowadzenia wiosną, latem i jesienią.
Przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej. Przewyższenie na trasie: ponad 700m (zalecane dzieciom powyżej 10-12 
roku życia).

Cena dla grupy 15 osób: 780zł*
Cena dla grupy 25 osób: 940zł*
*kwota netto lub brutto - w przypadku rozliczenia VAT marża

Cena zawiera:
•wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
•ubezpieczenie
•opiekę uprawnionego Przewodnika Tatrzańskiego
Na życzenie możemy zorganizować transport. Przy innej liczbie osób w grupie 
przygotujemy wycenę indywidualną. 



VII.  Wycieczka po Zakopanem śladami sportowców i taterników
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 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 Wielka Krokiew (wyjazd wyciągiem), 
Muzeum Tatrzańskiego, Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku czy Galerii 
Kulczyckich i Hasiora. 

Proponujemy wycieczki o różnej tematyce, min.:
•Śladami wielkich sportowców i taterników
•Góralski folklor: stroje, zwyczaje i legendy
•Tajemne ścieżki kurierów tatrzańskich
Możemy również przygotować wycieczkę tematyczną na życzenie, zależnie od 
zainteresowań młodzieży: artystyczną, o ratownikach tatrzańskich i inne.

Czas trwania wycieczki: 4-6 godzin
Zajęcia możliwe do przeprowadzenia przez cały rok. 
Przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej.  Możliwa do przeprowadzenia przez cały rok w każdych warunkach 
pogodowych.

Cena dla grupy 15 osób: 645zł*
Cena dla grupy 25 osób: 775zł*
*kwota netto lub brutto - w przypadku rozliczenia VAT marża

Cena zawiera:
•ubezpieczenie
•opiekę uprawnionego Przewodnika Tatrzańskiego
Na życzenie możemy zorganizować transport. Przy innej liczbie osób w grupie 
przygotujemy wycenę indywidualną. Cena nie zawiera wstępu do atrakcji 
turystycznych.



VIII.  Wycieczka “W stronę Pysznej”

Górski spacer Doliną Kościeliską, z przystankiem w Schronisku na Hali Ornak i 
miejscem docelowym na przepięknym punkcie widokowym nad Smreczyńskim 
Stawem. To wylot Doliny Pysznej, w której znajduje się rezerwat ścisły i tajemnicze 
jezioro pośrodku lasu, oferujące widoki na grań Tatr Zachodnich. Ponadto podczas 
wycieczki uczestnicy przejdą całą Dolinę Kościeliską, nie ma tu wysokogórskich 
trudności. 

Podczas wycieczki młodzież dowie się:
•gdzie gniazduje orzeł przedni
•co zwierzęta robią zimą
•gdzie górale sto lat temu jeździli na nartach
•dlaczego schodzą lawiny
•czemu niektóre szlaki zamykane są gdy spadnie śnieg

Czas trwania wycieczki: 4-6 godzin
Zajęcia możliwe do przeprowadzenia przez cały rok. 
Przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej.

Cena dla grupy 15 osób: 680zł*
Cena dla grupy 25 osób: 840zł*

*kwota netto lub brutto - w przypadku rozliczenia VAT marża

Cena zawiera:
•wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
•ubezpieczenie
•opiekę uprawnionego Przewodnika Tatrzańskiego
Na życzenie możemy zorganizować transport. Przy innej liczbie osób w grupie 
przygotujemy wycenę indywidualną. 



IX. Gra o Życie: szkolenie lawinowe

Zajęcia z profilaktyki lawinowej połączone z krótkim spacerem z Kuźnic na Polanę 
Kalatówki, gdzie ratownik TOPR przeprowadzi szkolenie w Centrum Lawinowym TPN 
z używania tzw. Lawinowego ABC : sondy, łopatki i detektora. Uczniowie nauczą się 
także  podstawowych zasad poruszania się zimą w terenie zagrożonym lawinami, 
nauczą lokalizować i odkopywać zasypanego oraz poznają szereg zachowań
wymaganych podczas akcji ratowniczej.  To praktyczne szkolenie, które zaleca się 
każdemu zimowemu turyście!

Podczas szkolenia młodzież dowie się:
•czym jest Lawinowe ABC
•jak z niego korzystać
•ile jest stopni zagrożenia lawinowego
•kiedy i gdzie może zejść lawina
•jak uratować swojego kolegę w górach
•o najsłynniejszych wypadkach lawinowych w Tatrach

Czas trwania szkolenia: 4-6 godzin
Przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej.

Cena dla grupy 15 osób: 1335zł*
Cena dla grupy 25 osób: 2300zł*
*kwota netto lub brutto - w przypadku rozliczenia VAT marża

Cena zawiera:
•wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
•ubezpieczenie
•opiekę uprawnionego Przewodnika Tatrzańskiego (dwóch przy grupie 25 osób) 
będącego jednocześnie Ratownikiem TOPR oraz pomocnika
•lawinowe ABC (sondy, łopaty, detektory) do przeprowadzenia zajęć
Na życzenie możemy zorganizować transport. Przy innej liczbie osób w grupie 
przygotujemy wycenę indywidualną. 



Atrakcje dodatkowe: Park Linowy

Zajęcia trwające od 1 do 4 godzin, które można zrealizować niezależnie lub w 
pakiecie z wycieczkami i szkoleniami. Mogą być wstępem lub zakończeniem 
wybranych atrakcji.

Park linowy w Chochołowie lub w Zakopanem
Wspaniała atrakcja dla dzieci i młodzieży w każdym wieku, trwająca od 1 do 2 godzin 
wraz z przeszkoleniem z używania zestawu do asekuracji i kasku. Sportowa, 
sprawnościowa rozrywka: przechodzenie wiszących mostków, siatek, wspinanie przy 
drzewach i zjazdy na linie. Polecane dzieciom i młodzieży w każdym wieku, ale bez 
lęku wysokości. Zapewniamy cały niezbędny sprzęt (kask, uprząż, zestaw do 
asekuracji).
Zajęcia możliwe do zrealizowania w Zakopanem przy ul. Piłsudskiego (opcja z 
ogniskiem i wieczornym poczęstunkiem), lub w Chochołowie obok nowych term. 
Wycena i pakiet atrakcji na indywidualne zamówienie. 



Atrakcje dodatkowe: Narty Biegowe

Zajęcia, które można zrealizować niezależnie lub w pakiecie z wycieczkami i 
szkoleniami. Mogą być wstępem lub zakończeniem wybranych atrakcji.

Narty biegowe w Kościelisku - Chotarz
Zajęcia z instruktorem narciarstwa biegowego na Chotarzu, na przygotowanych 
trasach przy granicy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Szkolenie dla młodzieży 
początkującej w każdym wieku, a także dla bardziej doświadczonych (podział na 
grupy zaawansowania).  Aktywna forma wypoczynku dla dzieci lubiących ruch, 
możliwość zorganizowania zawodów towarzyskich. Czas trwania zajęć: od 1 do 3 
godzin., możliwe tylko przy zaleganiu pokrywy śnieżnej.
Na miejscu wypożyczalnia sprzętu (narty, buty, kije), zapewniamy pomoc w 
wypożyczeniu. 
Wycena i pakiet szkoleniowy na indywidualne zamówienie. 



Atrakcje dodatkowe: Lekcje w Muzeum Tatrzańskim
Lekcje trwają jedną godzinę (w każdym z poniższych tematów) i odbywają się w 
Muzeum Tatrzańskim, Willi Koliba, Willi Oksza lub Galerii Hasiora. Można je dowolnie 
łączyć w tematycznym bloku. Lekcje prowadzą pracownicy Muzeum Tatrzańskiego, 
polecamy je jako uzupełnienie ww. programów lub jako wstęp tematyczny do 
wycieczek tatrzańskich i po Zakopanem. 
Cena każdej lekcji: 100zł brutto/godzina w grupie do 25 osób

ETNOGRAFIA

Życie codzienne góralskiej rodziny
Jest to opowieść o życiu Podhalan w połowie XIX w. z uwzględnieniem takich 
dziedzin jak: mieszkanie, pożywienie, ubiór, podstawowe źródła utrzymania, zajęcia 
ludności, sztuka ludowa. 
Tajemnice malowanej skrzyni
Wyprawa w przeszłość podczas której uchylimy wieko skrzyni i zobaczymy w co 
ubierali się górale w połowie XIX w., spróbujemy rozszyfrować zakodowane w 
ludowych strojach informacje, a także wyjaśnimy szereg frapujących zagadek.

PRZYRODA

Trudne życie mieszkańców Tatr
Charakterystyka pięter klimatycznych oraz ważniejszych gatunków roślin i zwierząt 
tatrzańskich ze zwróceniem uwagi na przystosowanie organizmów do warunków 
życia w wysokich górach. 
Fauna Tatr 
Omówienie charakterystycznych dla Tatr gatunków zwierząt z różnych grup 
systematycznych. 
Cóż te zwierzątka wam złego robią...
Ten cytat księdza Janoty z 1865 roku służy za punkt wyjścia do spotkania na 
wystawie przyrodniczej, na którym uczniowie dowiedzą się dlaczego należy chronić 
przyrodę Tatr, kiedy miłośnicy gór zaczęli myśleć o ich ochronie oraz jakie są 
najważniejsze problemy i zagrożenia tatrzańskiej przyrody. 
Rzadkie zwierzęta Tatr
Omówienie rzadkich gatunków zwierząt występujących w Tatrach: kozicy, świstaka, 
orła przedniego i niedźwiedzia brunatnego. Do lekcji prezentacja multimedialna o 
kozicy oraz fragment filmu „W świecie tatrzańskiej kozicy”. 



Atrakcje dodatkowe: Lekcje w Muzeum Tatrzańskim
SZTUKA

Styl zakopiański — pierwszy polski styl narodowy 
Ukazanie historii rozwoju stylu zakopiańskiego na tle współczesnych mu nurtów 
architektury europejskiej oraz przedstawienie jego rozwoju w Zakopanem i Polsce. 
Architektura i budownictwo Zakopanego 
Zarys historii budownictwa ludowego i architektury w Zakopanem od początków 
istnienia wsi a później miasta Zakopane do współczesności. Zajęcia odbywają się 
głównie w skrzydle zachodnim willi „Koliba”. 
Czym jest dzieło sztuki?
Oswajanie sztuki nowoczesnej poprzez poznawanie twórczości Władysława Hasiora. 
Uczniowie będą odkrywać podstawowe pojęcia ze sztuki nowoczesnej podczas 
zwiedzania ekspozycji w Galerii Władysława Hasiora. 

HISTORIA SPORTU

Bronisław Czech – człowiek wielu pasji
Zarys działalności sportowej Bronisława Czecha, słynnego polskiego olimpijczyka, 
wybitnego taternika, uprawiającego również szybownictwo, żeglarstwo i lekką 
atletykę. Do lekcji prezentacja multimedialna oraz film.
Pierwsi narciarze w Tatrach Polskich
Historia pionierskich prób użycia nart w Tatrach Polskich w latach 1894-1914 z 
prezentacją multimedialną, dotyczącą pierwszych zakopiańskich narciarzy: Stanisława 
Barabasza, Mariusza Zaruskiego, Mieczysława Karłowicza i innych. Do lekcji 
prezentacja multimedialna fragmenty filmu „Mariusz Zaruski”.
Stanisław Marusarz – "król nart" z Zakopanego
Historia Stanisława Marusarza – jednego z najwybitniejszych polskich narciarzy, 
wicemistrza świata z Lahti. Do lekcji prezentacja multimedialna „Stanisław Marusarz –
„król nart” z Zakopanego oraz film „Narciarski ród”. 
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