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Terminy wyjazdów w sezonie 2017/2018
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Sezon 2017/2018

1.ZAJĘCIA

wyjazdy na narty odbywają się w sobotę lub w niedzielę
/w zależności od warunków śnieżnych/- od grudnia do marca.
Zbiórka uczestników - Chorzów godz.7.45 Powrót ok. godz. 17.00
Miejsce zbiórki
-Chorzów stacja benzynowa ,,zielona”
trasa średnicowa - kierunek Katowice
obejmuje naukę i doskonalenie jazdy na nartach , trening narciarski
dla zaawansowanych, udział w zawodach narciarskich i obozy
zimowe w kraju i zagranicą ( dla zainteresowanych).

2.PROGRAM

3. WYPOSAŻENIE

narty, buty narciarskie, kije, gogle, ocieplacz, plecak,
(a w nim: termos z ciepłą herbatą, śniadanie, skarpety narciarskie,
sweter, rękawiczki, czapka),
KASK NARCIARSKI (OBOWIĄZKOWY)!!!

OPŁATY W SEZONIE

Zajęcia są odpłatne. Koszty obejmują:, przejazd, całodzienną opiekę
i szkolenie narciarskie.
Ze względów organizacyjnych koszty za niewykorzystany wyjazd (nieobecność dziecka)

2017/2018

nie będą zwracane.

Koszty nie obejmują ubezpieczenia !!!!!!!
Opłaty za wyciągi uczestnicy pokrywają samodzielnie.

6. KADRA

dzieci i młodzież będące w ubiegłym sezonie członkami ‘’SZUS 2’’
a także uczniowie i uczennice ze Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości
w Chorzowie /po potwierdzeniu u organizatora przez rodziców/,
zostają przyjęci do Szkółki Narciarskiej. Pozostałe będą przyjęte
w zależności od ilości wolnych miejsc.
trener narciarstwa zjazdowego oraz instruktorzy PZN.

Wypełnioną kartę uczestnika proszę przesłać
na adres mailowy marekpanta@wp.pl
do 12.11.2017 r.
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ZE WZGLĘDU NA KAPRYSY AURY PROPONOWANE TERMINY MOGĄ
ULEC ZMIANOM W PRZYPADKU BRAKU ŚNIEGU PROSIMY RODZICÓW
O KONTAKT Z ORGANIZATOREM NA DWA DNI PRZED WYJAZDEM /czwartek/.
ODWOŁANE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ W PÓŹNIEJSZYCH TERMINACH /
niedziele /.

4. KOSZTY

5. ZAPISY
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WYJAZDY SOBOTNIE
ilość

cena

data wpłaty zadatku

data dopłaty

10 wyjazdów

1300 zł

przy zapisie
600,00 zł.

do 16.01.2018
700,00 zł.

Nowi członkowie Szkółki Narciarskiej Szus 2 sezon opłacają jednorazowo
Cena za wyjazdy sobotnio-niedzielne
nie uwzględnia ubezpieczenia !!!

