
SZKOLENIA NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE

Jak  co  roku  zapraszamy  wszystkich  zainteresowanych
doskonaleniem  swoich  umiejętności  na  stoku  na  szkolenia
prowadzone  przez  naszych  wykwalifikowanych  instruktorów
nart  i  snowboardu.  Zajęcia  prowadzone  są  w  niewielkich
grupach  w  oparciu  o  program  nauczania  PZN  i  PZS  na
wszystkich  poziomach  zaawansowania  z  wykorzystaniem
nowoczesnych  technik  oraz  videocoachingu  co  gwarantuje
skuteczność, bezpieczeństwo i przyjemność. 

Uczestnicy zawsze są dzieleni na grupy wg posiadanych
umiejętności:

Grupa P -  Poziom początkujących,  którzy  snowboard  lub
narty  mają  pierwszy  raz  na  nogach  lub,  którzy  czują  się
niepewnie nawet na najprostszych, płaskich stokach. Dopłata
- szkolenie łącznie 24 godz. - 700 zł./os

Grupa S - Poziom średniozaawansownych, którzy radzą już
sobie na niebieskich trasach, pierwszy kontakt z nartami lub
snowboardem mają za sobą, ale wciąż widoczne są u nich
braki w technice i stylu. Dopłata - szkolenie łącznie 18 godz.
- 500 zł./os

Grupa Z - Poziom zaawansowanych, którzy dobrze i bardzo 
dobrze jeżdżą, nie boją się prędkości i mocnych wrażeń. W 
tych grupach mogą być przeprowadzone elementy jazdy w 
świeżym śniegu i na snowparku. Dopłata - szkolenie łącznie 
12 godz. - 350 zł./os



Grupa D - Szkółka narciarska dla dzieci mini-ski. Program
dedykowany jest dzieciom w wieku 4-12 lat,  wyjeżdżającym
na  wczasy  z  rodzicami/opiekunami.  W  ramach  programu
zapewniamy  opiekę  nad  dziećmi  w  godz.  10.00-15.30,
każdego  dnia  przeznaczonego  na  jazdę  na  nartach.  Dzieci
pozostają  pod  opieką  naszych  instruktorów,  mających
doświadczenie w pracy z dziećmi, którzy prowadzą szkolenie
narciarskie  w  grupach  kilku  osobowych  (podział  na  grupy
zależy  od  wieku  i  umiejętności  narciarskich).  Uczestnicy
szkółki  ubierani  są  na  stok  w  rozpoznawalne,  odblaskowe
kamizelki  z  logo  biura.  Zajęcia  –  zwłaszcza  dla  dzieci
młodszych – prowadzone są w formie zabawy. O godz. 13:00
przewidziana jest przerwa na lunch (ciepły posiłek z napojem).
Rodzice  mile  widziani.  O  godz.  15:30  opiekę  nad  dziećmi
przejmują rodzice. Dopłata - 900 zł./os

* Zgłoszenia na każdy rodzaj szkolenia należy dokonać przy zapisie na 
imprezę, lub w przypadku zakupu oferty z poza naszego biura najpóźniej 
na miesiąc przed planowanym pobytem.

* Szkolenie dla danej grupy będzie uruchomione przy minimum 6 osobach 
zgłoszonych.

*Dla grup mniejszych niż 6 osób proponujemy szkolenia indywidualne w 
cenie od 20 euro za godzinę od osoby.


