Schemat szkolenia narciarskiego:
opanowanie podstaw poruszania siê na
nartach, skrêty równoleg³e i jazda
na krawêdziach.
Ró¿norodne formy jazdy na nartach,
jazda w ka¿dym œniegu i terenie.
Amatorska jazda sportowa.
Podzia³u do odpowiedniej grupy pod
wzglêdem zaawansowania dokonuje
szefowa szkolenia.

Œwiadczenia:
- transport w³asny lub autokarem z Micha³owic.
Zakwaterowanie w oœrodku 05.02.2022
od godz. 16:00
w dniu przyjazdu jeden posi³ek
o godz. 18:00 "ciep³a" kolacja.
w dniach 06 - 11.02.2022 r.
- pe³ne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja)
- zajêcia sportowe wed³ug programu
- transport na stok zgodnie z harmonogramem
Wyjazd z L¹dka 12.02 w sobotê
o godz. 10:00 po œniadaniu.

Uwaga !
Wa¿ne informacje dla narciarzy:
1. Obowi¹zkowy kask ochronny g³owy,
2. Obowi¹zek posiadania pokrowcy
na buty narciarskie.

Cennik wypo¿yczalni sprzêtu narciarskiego:
1. Snowboard + buty snowboardowe = 40 z³/dzieñ
2. Narty + buty narciarskie + kije = 30 z³/dzieñ
3. Snowboard = 30 z³/dzieñ
4. Narty = 20 z³ /dzieñ
5. Buty snowboardowe = 15 z³ /dzieñ
6. Buty narciarskie = 15 z³/dzieñ
Cennik z zeszłego roku, może ulec zmianie.
Jeœli ¿ycz¹ sobie Pañstwo zamówiæ sprzêt
za naszym poœrednictwem, na stronie
znajduje siê druk
nale¿y go wype³niæ i przes³aæ na
adres: zdrowie@o2.pl

Cennik pobytu:
RODZICE, OPIEKUNOWIE 1050,00 z³.
pakiet podstawowy 950,00 z³.
sk³adka cz³onkowska 100,00 z³.
Dzieci od 5 lat i m³odzie¿,
program NARCIARSKI 1490,00 zł.
pakiet podstawowy 1390,00 zł.
składka członkowska 100,00 zł.
Dzieci od 3 lat do 5 lat, ³ó¿ko + 1/2
¿ywienia. BEZ PROGRAMU 775,00 z³
pakiet podstawowy 774,00 z³.
sk³adka cz³onkowska 1,00 z³.

Ceny za imprezê nie obejmuj¹:
transportu, karnetów
i wypo¿yczalni sprzêtu narciarskiego.
Wp³at na imprezê dokonujemy
w 4 ratach na konto:
58 2130 0004 2001 0264 8962 0001
po podpisaniu zobowi¹zania.
****************************

Zapisy oraz dodatkowe informacje
od 01 października 2021
48600894690 Jaros³aw Gajek
48606209103 rezerwacja pokoi
Alicja Gajek.
Jeœli nasza oferta Ci siê podoba
i chcesz wypoczywaæ z nami,
sposób za³atwienia formalnoœci
przedstawiony jest w zak³adce
ZASADY REZERWACJI MIEJSC.
*****************************

Uwaga bardzo wa¿ne !!!
Na obóz nie zabieramy ¿adnych zwierz¹t.

Po szaleñstwach na stoku

dla ka¿dego coœ innego.
Taniec (videoclip dance)
- treningi poprowadzi Dorota.
Do udzia³u w obozie zapraszamy nasze
dziewczyny z grup tanecznych
Dorotki i Martyny.
KARATE - treningi poprowadzi
sensei Jaros³aw Gajek.
SZACHY - zajêcia poprowadzi
Wies³aw ¯ochowski.
"MATEMATYKA na weso³o"
- zajêcia prowadzi Wies³aw ¯ochowski.
Ciekawe zadania na ka¿dy poziom,
anegdoty matematyczne,
kawa³y matematyczne, zagadki logiczne.
To lepsze ni¿ nudne korepetycje.

Program dla rodziców i opiekunów.

(w pakiecie podstawowym)
Ladies styling, Fitness dla Pañ.
Bryd¿ i szachy dla wszystkich.

Matematyka na weso³o.
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Ramowy plan dnia:
08:30 pobudka
09:00 ÚNIADANIE
10:00 wyjazd na stok
10:30 stacja narciarska Czarna Góra
10:45 – 14:45 szkolenie narciarskie
15:15 odjazd do Làdka Zdroju
15:45 przyjazd do oúrodka
16:00 OBIAD
17:30 – 18:30 treningi: taniec,
„Gry I Zabawy”,SZACHY.
19:00 KOLACJA
19:40 – 20:40 treningi: taniec,
KARATE, „Wesoùa Matematyka”
20:50 - 21:50 treningi: Panie FITNESS,
BRYDÝ dla chætnych.

