SUPER OBÓZ NARCIARSKI I SNOWBOARDOWY 2018
DLA DZIECI (OD 8 ROKU ŻYCIA), MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH!

BIAŁKA TATRZAŃSKA
Chciałbyś przeżyć niezapomnianą zabawę w nadchodzące ferie? Myślisz o tym,
aby nauczyć się jazdy na nartach lub snowboardzie? Czy może po prostu
pragniesz spróbować zimowego szaleństwa? Jeśli tak najlepszym spędzeniem
czasu zimowych wakacji będzie obóz w najlepszym kurorcie narciarsko snowboardowym w Polsce!
Jak co roku wybieramy się do Białki Tatrzańskiej, ponieważ właśnie tam znajdują
się słynne najlepiej przygotowane trasy narciarsko snowboardowe w Polsce. Jest
tam także sprawdzony komfortowy ośrodek Placówka w Groniu, gdzie 3 km od
Białki Tatrzańskiej można wypocząć i wyspać się w domkach z centralnym
ogrzewaniem. Czekają na Ciebie ciepłe pokoje 3-5 osobowe z łazienką i TV. Po
między wyjazdami na stok będziesz mógł najeść się do syta i wymienić się
wrażeniami z jazdy po stoku w stołówce.
Program obozu:
1. Szkolenie narciarskie i snowboardowe 3 razy dziennie - ok 7 godzin dziennie pod
okiem instruktora.
2. Pieczenie kiełbasek przy ognisku.
3. Wycieczka do termalnego parku wodnego Termy Bania w Białce Tatrzańskiej.
Cena obejmuje:
 karnet na wyciągi krzesełkowe Kotelnica w Białce Tatrzańskiej na czas
trwania obozu
 zakwaterowanie i pełne wyżywienie 3 posiłki dziennie
 wycieczkę do Termy Bania
 naukę / doskonalenie jazdy na nartach lub snowboardzie
 ubezpieczenie AXA NNW na 10 000zł
Dojazd z Kielc wraz z powrotem (dopłata do autobusu 120 zł/os.). Organizujemy
również transport z innych miast po wcześniejszym uzgodnieniu.
Wymagania: kask, legitymacja szkolna, strój kąpielowy (potrzebny na wycieczkę
do termalnego parku wodnego Terma Bania)

Cena: 1399 zł/ os.
DOPŁATY: 120 zł za transport z Kielc i transfery na stok; 200 zł/os. od osób
dorosłych ze względu na wyższy koszt karnetów.
Cena nie zawiera sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Istnieje możliwość
wypożyczenia sprzętu: narty lub snowboard + kask 240 zł za tydzień/os.
Terminy:
12 - 18 stycznia 2019r.
19 - 25 stycznia 2019r.
Jak zapisać się na obóz snowboardowy / obóz narciarski:
1. Pobrać z sekretariatu szkoły kartę uczestnika i umowę.
2. Wypełnić dokumenty i złożyć je w sekretariacie.
3. Wpłacić zaliczkę 500 zł na konto.
4. Dalsze wpłaty według umowy.
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