
 

 

 

WORLD SNOW DAY, czyli Światowy Dzień Śniegu, jest częścią Kampanii 

Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), zatytułowanej "Bring Children to the Snow", 

w wolnym tłumaczeniu oznaczającej „zabierz dzieci na śnieg”. Trzonem tej kampanii jest 

zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportów zimowych, do brania udziału  

w zawodach sportowych, ale również do zwracania uwagi na kwestie związane z ochroną 

środowiska przyrodniczego. Podczas Światowego Dnia Śniegu na całym świecie odbywają 

się eventy, których główną częścią są zawody sportowe urozmaicone różnego rodzaju 

akcjami edukacyjnymi. W dniach 14-15 stycznia 2017 roku odbędzie się już szósta edycja 

tego wielkiego święta, które z każdym rokiem przyciąga coraz więcej sympatyków.  

Mottem World Snow Day jest niezmiennie:  

EXPLORE-  ODKRYWAJ  

ENJOY- BAW SIĘ  

EXPERIENCE -  DOŚWIADCZAJ  

 

URZĄD MIASTA ZAKOPANE zorganizuje wielką imprezę rodziną WORLD SNOW DAY 

już po raz szósty, tym razem w formie dwudniowego święta śniegu.  

 

DZIEŃ I  14.01.2017 r. SOBOTA - NOSAL 

EXPERIENCE – DOŚWIADCZAJ  

14 stycznia 2017 r. (sobota) w Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL zorganizowane 

zostaną zawody w narciarstwie alpejskim oraz w skokach narciarskich, dzieci będą mogły 

także skorzystać z darmowej nauki jazdy na nartach zjazdowych. 

NARCIARSTWO ALPEJSKIE 

STOK NR. I 

10.00   HANDICAP                                                 dziewczynki i chłopcy 

10:30 KATEGORIA VI roczniki 2005-2006 dziewczynki i chłopcy 

11:00 KATEGORIA V roczniki 2007-2008 dziewczynki i chłopcy 

11:30 KATEGORIA IV rocznik 2009  dziewczynki i chłopcy 

12:00 KATEGORIA III rocznik 2010  dziewczynki i chłopcy 

12:30 KATEGORIA II rocznik 2011  dziewczynki i chłopcy 



 

 

 

STOK NR. I – OBNIŻONY START  

13:00 KATEGORIA I roczniki 2012 i młodsze dziewczynki i chłopcy 

 

SKOKI NARCIARSKIE 

STOK NR. I (część górna) 

ZAWODNICY Z NUMERAMI STARTOWYMI PODCHODZĄ W DOWOLNYM 

MOMENCIE W GODZINACH OD 11:00 DO 13:30 

KLASYFIKACJA SKOKÓW ODBYWA SIĘ Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE 

KATEGORIA VI rocznik 2005   dziewczynki i chłopcy 

KATEGORIA V roczniki 2006   dziewczynki i chłopcy 

KATEGORIA IV rocznik 2007   dziewczynki i chłopcy 

KATEGORIA III rocznik 2008   dziewczynki i chłopcy 

KATEGORIA II rocznik 2009   dziewczynki i chłopcy 

KATEGORIA I rocznik 2010 i młodsze dziewczynki i chłopcy 

ZAPISY NA ZAWODY NARCIARSKIE: elektronicznie: od dnia 07.01.2017 do dnia 13.01.2017  

do godz. 17.00 www.strama-szkola.pl 

 - osobiście w dniu zawodów: przez rodziców w Biurze Szkoły Narciarskiej Strama: 

    - 14.01.2017 r. 8.3o do 30 minut przed startem każdej kategorii 

 

DZIEŃ I  14.01.2017 r. SOBOTA – KUŹNICE 

* godz. 8.30 – Edukacyjna piesza wycieczka  do Centrum Lawinowego na Kalatówkach 

(szczegóły w załączniku)  

* godz. 10.00  - Wycieczka skiturowa dla dzieci z Kuźnic na Halę Kondratową (szczegóły w 

załączniku) 

 

 

http://www.strama-szkola.pl/


 

 

 

DZIEŃ II  15.01.2017 r. NIEDZIELA  

– GÓRNA RÓWIEŃ KRUPOWA 

 

 W dniu oficjalnych obchodów World Snow Day na świecie tj. 15 stycznia 2017 r. 

(niedziela) na Górnej Równi Krupowej rozegrane zostaną zawody w narciarstwie biegowym.  

NARCIARSTWO BIEGOWE 

10.30   KATEGORIA VII     rocznik 2003-2004         dziewczynki i chłopcy   

11:00   KATEGORIA VI      rocznik 2005-2006         dziewczynki i chłopcy 

11:15   KATEGORIA V       rocznik 2007-2008         dziewczynki i chłopcy 

11:30   KATEGORIA IV      rocznik 2009                  dziewczynki i chłopcy 

11:45   KATEGORIA III      rocznik 2010                   dziewczynki i chłopcy 

12:00   KATEGORIA II       rocznik 2011                   dziewczynki i chłopcy 

12:15   KATEGORIA I        rocznik 2012 i młodsze   dziewczynki i chłopcy 

12.30   HANDICAP                                                    dziewczynki i chłopcy 

ZAPISY NA ZAWODY NARCIARSKIE: elektronicznie: od dnia 07.01.2017 do dnia 13.01.2017  

do godz. 17.00 www.strama-szkola.pl 

- osobiście w dniu zawodów: przez rodziców w Biurze Zawodów : w dniu 15.01.2017 r. od 9.3o  

do 10 minut przed startem każdej kategorii 

TOR CROSS COUNTRY CROSS PRZYGOTOWANY PRZEZ SZKOŁĘ 

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

Nauczyciele i uczniowie zakopiańskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego przygotują specjalny 

tor przeszkód do doskonalenia umiejętności narciarskich. XCX jest to nowa dyscyplina 

sportowa promowana na ostatnich Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Lillehammer 

w 2016 r.  

NAUKA JAZDY NA NARTACH BIEGOWYCH DLA DZIECI 

Uczestnicy World Snow Day, którzy jeszcze nigdy nie mieli nart biegowych na nogach, będą 

mieli niepowtarzalną okazję spędzenia miłych chwil z instruktorami narciarstwa biegowego  

i darmowej nauki jazdy na biegówkach. 

http://www.strama-szkola.pl/


 

 

 

MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZENIA NART BIEGOWYCH DLA 

DZIECI 

Dla chętnych dzieci będzie możliwość wypożyczenia nart biegowych (rodzice będą proszeni 

o okazanie dowodu osobistego). 

ŚNIEŻNA GÓRKA DLA NAJMŁODSZYCH 

Do dyspozycji dzieci będzie również śnieżna górka na której najmłodsi będą mogli zjeżdżać 

na jabłuszkach. Nasi zakopiańscy nauczyciele wychowania fizycznego zadbają o to, aby nie 

zabrakło również innych gier sportowych dla dzieci.  

LODOWISKO 

Dzięki uprzejmości Pana Oskara Pieprzaka dzieci z medalem WSD będą mogły za darmo 

wejść na lodowisko oraz za darmo wypożyczyć łyżwy. Nauczyciele wychowania fizycznego 

zadbają o to, aby na lodowisku dzieci się nie nudziły, będą konkursy i zabawy, a dla chętnych 

nauka jazdy na łyżwach. 

ZAWODY „ŚMIESZNA NARTA” 

O godzinie 13.00 rozpoczniemy zawody drużynowe  polegające na jak najszybszym przejściu 

danego odcinka na nartach skokowych z zamocowanymi wiązaniami na których zmieszczą 

się maksymalnie 4 osoby.  

EXPLORE – ODKRYWAJ  

W miasteczku World Snow Day na Górnej Równi Krupowej znajdzie się również specjalne 

miejsce na sekcję edukacyjną, w której podobnie, jak w poprzednich edycjach, naszymi 

Partnerami będą Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzański Park Narodowy, 

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa oraz Policja. Ratownicy TOPR 

przeprowadzą z dziećmi symulację akcji ratunkowej oraz będą uczyć najmłodszych do czego 

służy i jak posługiwać się sprzętem lawinowym, TPN poprzez liczne zabawy i konkursy 

będzie edukować dzieci na temat przyrody, oddziaływania na środowisko oraz tatrzańskie 

zwierzęta, dzieci będą mogły przejść „śnieżynkową perć” z zadaniami specjalnymi, 

instruktorzy SITN informować będą najmłodszych jak dobrze przygotować się do sezonu 

narciarskiego, a zakopiańska Policja będzie edukować dzieci i dorosłych na temat 

bezpiecznego wypoczynku zimowego. W tym roku będziemy także gościć przedstawicieli 

Komendy Głównej Policji, którzy promować będą nową kampanię pod nazwą „wspólnie dla 

bezpieczeństwa na stoku. Nowością jest również stoisko ekologiczne, na którym pracownicy 

Wydziału Ochrony Środowiska będą edukować dzieci na temat segregacji śmieci i zachowań 

proekologicznych.  

 



 

 

 

ENJOY - BAW SIĘ!!!  

Podczas oficjalnych obchodów Światowego Dnia Śniegu na Górnej Równi Krupowej w dniu 

15 stycznia 2017 r. cały czas towarzyszyć nam będzie świetna zabawa. Na scenie zobaczymy 

profesjonalnych animatorów prowadzących imprezę, dzieci wezmą udział we wspólnej 

rozgrzewce, obejrzą występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów, będą uczestniczyć  

w licznych zabawach i konkursach.  

Każdy uczestnik zabaw oraz zawodów sportowych otrzyma złoty medal uczestnictwa w 

Światowym Dniu Śniegu. 

POMAGAJ!  

Podczas czwartej edycji WSD  do trzech podstawowych haseł dodaliśmy kolejne – 

POMAGAJ! Naszym partnerem zostało Regionalne Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Krakowie, które wraz z oddziałem terenowym w Zakopanem 

przeprowadziło akcję honorowego krwiodawstwa. Zakopiańskie Krwiodawstwo jest już z 

nami po raz trzeci, wszyscy chętni w dniu 15.01.2017 r. będą mogli oddać krew w specjalnie 

przygotowanym do tego celu pomieszczeniu w Urzędzie Miasta Zakopane.  

INTEGRUJ 

W roku 2016 podczas jubileuszowej, piątej edycji Światowego Dnia Śniegu, dołączyliśmy 

piąte hasło – Integracja. W roku 2017 hasło to również będzie nam towarzyszyć, dla 

podopiecznych Fundacji Handicap Zakopane zorganizujemy zawody sportowe w narciarstwie 

alpejskim oraz w biegach narciarskich. 

NAGRODY i WSPARCIE 

Firma ALPINSPORT jest z nami już po raz kolejny, ponownie ufundowała nagrody 

rzeczowe, które będą przekazane na nagrody w zawodach sportowych. TZN ufundował 

wejściówki na kwalifikacje Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem, które 

przeznaczone zostaną na nagrody w zawodach sportowych oraz nagrody dla wolontariuszy. 

Przemek Sobczyk i Yurta Bar Ski Touring Test Center nieodpłatnie udostępnił sprzęt na 

wycieczkę skiturową dla dzieci.  

 

Pamiętajcie, że w roku 2017 bawimy się przez dwa dni!  

14 stycznia (sobota) w Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL,  

a 15 stycznia 2017 r. (niedziela) na Górnej Równi Krupowej !  

Atrakcji na pewno nie zabraknie! 

 

 


