Wyjazd szkoleniowo-integracyjny
KLUSZKOWCE – CZORSZTYN SKI

termin 19 – 22.12.2022
~ SKI-surf TRAVEL prezentuje ~

Pieniny - Kluszkowce

* całodzienne karnety na wyciągi narciarskie CZORSZTYN-SKI
* dojazd autokarem klasy VIP /Zamość – Kluszkowce – Zamość/
* zakwaterowanie /Pensjonat „U Mądrego”/
* wyżywienie /śniadania i obiadokolacje)
* ubezpieczenie
* szkolenie narciarskie i snowboardowe w grupach o rożnym poziomie
zaawansowanie /+ video analiza techniki jazdy/
* zawody i SLALOM o Puchar Szkoły Narciarskiej SKI-SURF /medale i dyplomy/
* wycieczka na – TERMY CHOCHOŁOWSKIE
* warsztaty dla chętnych: "Jak zostać instruktorem narciarstwa"

Akademia Sportów Wodnych i Zimowych SKI-SURF organizuje Wyjazd Szkoleniowo-Integracyjny z Narciarstwa
Zjazdowego i Snowboardu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który odbędzie się w Kluszkowcach.
Celem naszego wyjazdu będzie wspólne podszlifowanie formy i techniki narciarsko-snowboardowej. Szkolenie
narciarskie i snowboardowe z wideo-analizą wliczone jest w cenę wyjazdu / warsztatów, obejmuje naukę od
podstaw i doskonalenie podstawowych elementów narciarstwa i snowboardu, jazdę carvingową na nartach i
funcarving. Temat wiodący warsztatów: „Ćwiczenia wspomagające naukę jazdy na nartach/snowboardzie i
doskonalące jazdę na nartach/snowboardzie. Elementy carvingu i funcarvingu”. Na zakończenie wyjazdu odbędą
się zawody o puchar Szkoły Narciarskiej SKI-SURF, w slalomie narciarskim i snowboardowym, z uroczystym rozdaniem
pucharów i dyplomów

Zakwaterowanie dla Naszej grupy jak co roku
zapewnia ‘PENSJONAT u MADREGO’ . Wszystkie
miejsca noclegowe zlokalizowane sa w dwóch
budynkach, oddalonych od siebie o 50m, w których
znajdują się pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe pokoje z
własnym, pełnym węzłem sanitarnym i telewizorem.
Większość pokoi posiada balkony lub widoki na Tatry i
Jezioro Czorsztyńskie. Pensjonat zapewnia nam pyszne
wyżywienie HB (sniadania i obiadokolacje),
szkoleniowe sale do zajec oraz parking.

Ośrodek narciarski CZORSZTYN-SKI to idealne miejsce do spędzania urlopów w sposób aktywny, jeżdżąc na
nartach lub snowboardzie po trasach narciarskich o różnym poziomie trudności. To doskonały wybór zarówno dla
amatorów, którzy zaczynają swoją przygodę ze sportami zimowymi i pragną nauczyć się jeździć po stokach, jak i dla
zaawansowanych pasjonatów nart lub deski. Swoje miejsce znajdą u nas również ci, którzy mają już pewne
umiejętności, ale chcą je rozwinąć.

*** CZORSZTYN-SKI***

* MAPA tras i wyciagow
* Kamery na stoku - LIVE
* Zobacz nasz film z obozu
-8 wyciagów narciarskich
/w tym 2 koleje krzesełkowe/
-9 tras narciarskich
-3 regionalne karczmy przy stokach,
-serwis i wypozyczalnia sprzetu ski/snb

TERMIN WYJAZDU
19 – 22.12.2022

TRANSPORT

CENA

990 pln/os
Zamosc – Kluszkowce – Zamosc

WAŻNE INFORMACJE
* zajęcia prowadzą Instruktorzy Narciarstwa/Snowboardu oraz nauczyciele Wychowania Fizycznego
* zgłoszenia uczestnictwa do 02.12.2022 potwierdzone wpłatą na konto bankowe SKI-SURF
* liczba miejsc ograniczona
* opłata za uczestnictwo obejmuje:
-dla pierwszych zapisanych osób wypożyczenie kompletu narciarskiego ze szkoły
-dojazd autokarem klasy VIP (Zamość – Kluszkowce/ Kluszkowce – Zamość)
-zakwaterowanie (Pensjonat „U Mądrego”),
-wyżywienie (hb – śniadanie i obiadokolacja)
-wyciągi narciarskie (karnety całodzienne)
-ubezpieczenie OC
-szkolenie narciarskie i snowboardowe w grupach o różnym poziomie zaawansowanie, wideoanaliza
techniki jazdy
-zawody SLALOM o Puchar Szkoły Narciarskiej SKI-SURF, medale i dyplomy,
-wyjazd na TERMY
-warsztaty narciarskie dla chętnych: "Jak zostać instruktorem narciarstwa" (czas trwania ok. 2 godz)

Zgłoszenia udziału w imprezie (potwierdzone wpłatą)
SKI-SURF Maciej Kokoszka
PKO BP 51102053560000140202378487
Wiecej info i kontakt:

Maciej Kokoszka – tel. +48 600 252 075
info@ski-surf.pl
RAMOWY PROGRAM:
1 DZIEŃ – PONIEDZIAŁEK
-PRZYJAZD, ZAKWATEROWANIE
-ZAJECIA NA SNIEGU - SPRAWDZENIE TECHNIKI /PRZYDZIELENIE DO GRUP SZKOLENIOWYCH
-OBIADOKOLACJA
-WIECZORNE ANIMACJE
2 DZIEŃ – WTOREK
-ŚNIADANIE
-ZAJĘCIA NA SNIEGU / NARCIARSTWO ZJAZDOWE / SNOWBOARD - SZKOLENIA
-PRZERWA OBIADOWA/LUNCH NA STOKU WE WŁASNYM ZAKRESIE
-ZAJECIA NA ŚNIEGU / NARCIARSTWO ZJAZDOWE / SZKOLENIA
-OBIADKOLACJA
-ZAJĘCIA WIECZORNE
3 DZIEŃ – ŚRODA
-ŚNIADANIE
-ZAJĘCIA NA SNIEGU / NARCIARSTWO ZJAZDOWE/SNOWBOARD / - SZKOLENIA
-PRZERWA OBIADOWA/LUNCH NA STOKU WE WŁASNYM ZAKRESIE
-WYCIECZKA NA TERMY
-OBIADKOLACJA
-ZAJĘCIA WIECZORNE
4 DZIEŃ – CZWARTEK
-ŚNIADANIE
- ZAJĘCIA NA SNIEGU i ZAWODY NARCIARSKO-SNOWBOARDOWE O PUCHAR SKI-SURF (MEDALE i NAGRODY)
-WYKWATEROWANIE I WYJAZD

