OFERTA SEKCJI NARCIARSKIEJ
SKSiT GLOSATOR
SEZON 2018/2019
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Opłata członkowska do sekcji narciarskiej w sezonie 2018/2019 wynosi 100 zł i płatna jest do
15 listopada 2018. Dotyczy wszystkich zainteresowanych ofertą narciarsko - snowboardową
naszego klubu. Osoba, która wpłaci składkę zostanie umieszczona na liście mailingowej z
komunikatami sekcji.
Wpłaty składki:
Ul. Krowoderska 8 u p. Jagody Wilkosz w Sali 20, III p. (7.45 – 8.30)
Ul. Stradomska 10 w kasie szkoły (8.00 – 15.00)
Przelew na konto bankowe:
Stowarzyszenie SKSiT Glosator, ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
Nr konta: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
W tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika oraz „narty-składka członkowska”
DEKLARACJA DO KLUBU
Osoby, które nie złożyły w latach ubiegłych deklaracji członkowskiej do klubu, są
zobowiązane do 15 listopada dostarczyć wypełnioną deklarację, której formularz znajduje
się na stronie www.ksglosator.slowacki.org.pl/dokumenty,
Wypełnione deklaracje można składać w sekretariatach szkół, u pani Jagody Wilkosz (7.458.30 na Krowoderskiej 8) lub przesyłając na adres: ksolak@sto64.krakow.pl

Poniżej przedstawiona oferta dotyczy osób, które wypełniły deklarację członkowską oraz
dokonały wpłaty składki rocznej w wysokości 100 zł.

W razie pytań, pisz śmiało : ksolak@sto64.krakow.pl

SOBOTY NARCIARSKIE 1–5 SP
6 – 11
lat

4–5
lat

wiek uczestników konieczna obecność rodzica

Terminy:
8, 22 Grudnia (sobota)
23 Lutego (sobota)

1460
zł

18 +
grupa dorosłych

cena kompleksowa

2 Lutego (sobota)
2, 9 Marca (sobota)

8
wyjazdów

cykl szkolenia

17 Lutego (niedziela)
16 Marca (sobota - egzamin)

Godziny wyjazdu: 7.30 – 17.30
Nartowanie: Spytkowice, Kluszkowce, Rusiński Wierch i inne
Kierownik wyjazdu: Marta Wrońska
Wyjazdy dedykowany dla dzieci 6 – 11 lat. Dzieci w wieku 4-5 lat (konieczna obecność
rodzica). Szkolenie dla dorosłych (po zebraniu grupy chętnych).
Przejazd autokarem dla osoby dorosłej bez szkolenia. Zgłoszenie do środy każdego
tygodnia przed terminem wyjazdu lub w przypadku wolnych miejsc. Koszt 35 zł.

Program:
Wyjątkowe podejście: Natężenie i rodzaj zajęć narciarskich będą dostosowane do wieku
i możliwości Uczestników. Kładziemy duży nacisk na niesztampowe zajęcia połączone
z dawką dobrej zabawy.
Nauczanie i doskonalenie jazdy na nartach: Wyjazdy mają na celu wprowadzenie naszych
Uczestników w świat białego szaleństwa Stawiamy na stopniowy, progresywny system
szkolenia – każdy kolejny wyjazd jest kontynuacją realizacji programu szkoleniowego.
Szkolenie będzie trwało 4-6 godz., w zależności na od warunków pogodowych i postępów
Uczestników.
Odznaki narciarskie: potwierdzenie umiejętności narciarskich Uczestników zdobyciem
„odznak narciarskich” z udokumentowanym wpisem w „indeksie narciarza”.

Szkolenie sportowe: (zaawansowani): równolegle prowadzimy szkolenie sportowe.
Uczestnicy będą doskonalić technikę jazdy oraz przygotowywać się do rywalizacji sportowej
podczas zawodów. Trening będziemy realizować poprzez prowadzenie zajęć w formie jazdy
na tyczkach oraz jazdy zadaniowej. Dla zainteresowanych udział w Lidze Narciarskiej.
Program czasowy:
7.30 – zbiórka pod Cinema City ul. Zakopiańska
8.00 – wyjazd
9.30 – 10.00 – rozlokowanie autobusu, przygotowanie do wyjścia na stok
10.00 – zbiórka pod kasami, podział na grupy
10.15 – 12.00 – szkolenie narciarskie I
12.00 – 13.00 – przerwa na stoku
13.00 – 15.30 – szkolenie narciarskie II
15.30 – 16.00 – pakowanie autobusu
16.00 – wyjazd do Krakowa
ok 18.00 – przekazanie dzieci rodzicom – parking przy Cinema City, ul. Zakopiańska.
Koszt:

1460 zł Uczeń PAKIET(wyjazd 182,5 zł, 8 wyjazdów, cena kompleksowa)
220 zł Uczeń pojedynczy wyjazd
250 zł Rodzic pojedynczy wyjazd
35 zł Rodzic przejazd- bez szkolenia
W przypadku nieobecności dziecka na wyjeździe nie ma możliwości zwrotu kosztów,
istnieje możliwość odstąpienia swojego miejsca innej osobie.
Cena zawiera:
transport Kraków - stok narciarski - Kraków, opiekę wychowawcy, profesjonalnych
instruktorów, szkolenie narciarskie, karnet narciarski, ubezpieczenie NWW, odznakę
narciarską. sprzęt treningowy(np.: tyczki slalomowe)
Cena nie zawiera:
sprzętu narciarskiego, ciepłego posiłku na stoku.
ZAPISY i informacje:
Do 17.11.2018 do p. Marty Wrońskiej przez mwronska@sto64.krakow.pl
Szybki kontakt: 600 924 114, zapisy wg szablonu:
Tytuł maila: Sobotnie wyjazdy narciarskie
Klasa
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek
Tel. Rodzica/Opiekuna
Kontakt mailowy
Ogólne określenie stopnia umiejętności jazdy na nartach
Zaznaczenie zainteresowania jazdą sportową i udziałem w ligach narciarskich.

Dane osobowe potrzebne są do kontaktu wyłącznie w sprawach organizacyjnych obozu.
Przechowywane będą przez administratora Społecznego Towarzystwa Oświatowego SSP nr 4.

Informacji w sprawach narciarskich udziela:
Krzysztof Solak: 665 666 229, ksolak@sto64.krakow.pl
Wpłaty za PAKIET (1460 zł):
Należy dokonać do 17.11.2018
Sposoby płatności:
Ul. Krowoderska 8 u p. Jagody Wilkosz w Sali 20, III p. (7.45 – 8.30)
Ul. Stradomska 10 w kasie szkoły (8.00 – 15.00)
Przelew na konto bankowe:
Stowarzyszenie SKSiT Glosator, ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
Nr konta: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
W tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę wyjazdu.
O przyjęciu na soboty narciarskie decyduje kolejność zgłoszenia.
UWAGA! Przy zapisie ważne jest opłacenie jednorazowej składki rocznej Glosatora 100
zł, która umożliwia korzystanie z oferty wyjazdowej Glosatora w roku szkolnym
2018/2019.

SOBOTY NARTY & SNOWBOARD 6 SP- 3 LO
NA SŁOWACJI
12-18
lat

godzin

wiek uczestników

jazdy na nartach

Terminy:
8, 15, 22 Grudnia

5

2 Stycznia

Zbierz
całą
klasę

10

100zł

wyjazdów

20 Euro

w grupie weselej

cena za 1 wyjazd

2, 23 Luty

cykl szkolenia

2, 9, 16, 23 Marca

Godziny wyjazdu: 6.45 – 19.00
Miejsce wyjazdu: parking przy Wiśle Kraków ul Reymonta 22
Nartowanie: Słowacja - Rużemberok, Kubińska Hola, Rohacze
Kierownik wyjazdu: Paweł Holizna

Program:
Opis regionu: odwiedzimy naszych sąsiadów na Słowacji, gdzie na świetnie przygotowanych
trasach, będziemy szlifować umiejętności narciarskie lub snowboardowe. Ośrodki które
odwiedzimy to Rużemberok (długość tras 9.3 km), Kubińska Hola (14 km) i Rohacze
(7.1 km). Prawdziwe raje dla wszystkich miłośników białego szaleństwa: zarówno dla tych,
którzy dopiero stawiają pierwsze kroki jaki i tych najbardziej zaawansowanych.
Nauczanie i doskonalenie jazdy na NARTACH lub SNOWBOARDZIE: Wyjazdy mają na
celu wprowadzenie naszych Uczestników w świat białego szaleństwa Stawiamy na

stopniowy, progresywny system szkolenia . Będzie też czas na jazdę rekreacyjną. Spędzimy
na stoku ok. 5 godz., w zależności od warunków pogodowych i postępów Uczestników.
Koszt:

100 zł
20 euro

Jeden wyjazd
Karnet (płatne w autobusie)

Cena zawiera:
transport Kraków - stok narciarski na Słowacji - Kraków, opiekę wychowawcy,
profesjonalnych instruktorów, szkolenie narciarskie, karnet narciarski(całodobowy),
ubezpieczenie NWW
Cena nie zawiera:
sprzętu narciarskiego, ciepłego posiłku na stoku.
ZAPISY i informacje:
Do p. Pawła Holizny przez pholizna@sto64.krakow.pl
Szybki kontakt: 501558238, zapisy wg szablonu:
Tytuł maila: Sobotnie wyjazdy narciarskie
Klasa
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek
Tel. Rodzica/Opiekuna
Data urodzin
Wybór: narty czy snowboard?
Kontakt mailowy
Ogólne określenie stopnia umiejętności jazdy na nartach czy snowboardzie
Dane osobowe potrzebne są do kontaktu wyłącznie w sprawach organizacyjnych obozu.
Przechowywane będą przez administratora Społecznego Towarzystwa Oświatowego SSP nr 4.
Sposoby płatności:
100 zł /wyjazd
Tylko na Ul. Stradomskiej 10 w kasie szkoły (8.00 – 15.00)
20 EURO ZA KARNET (PŁATNOŚĆ W AUTOBUSIE)
O przyjęciu na soboty narciarskie decyduje kolejność zgłoszenia.

GRUDNIOWY OBÓZ NARCIARSKI w Bukowinie
Tatrzańskiej
16.12 - 20.12.2018
6 – 12
lat

wiek uczestników

5 dni

na nartach

osób

1660
zł

Super
Kadra

kameralna grupa

cena kompleksowa

„sami swoi”

16

Nocleg: Grand Stasinda, Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska, tel. 18 263 77 07
Nartowanie: Rusiński Wierch, Kaniówka, Kotelnica i inne (zależy od warunków śniegowych)
Basen: ośrodek Stasinda
Kierownik obozu: Anna Burzyńska
Kadra: instruktorzy SKSiT „Glosator”
UWAGA! W przypadku dziecka, które nie umie jeździć na nartach i nie wyjeżdżało
na orczyku konieczne jest telefoniczne skontaktowanie się z kierownikiem obozu w celu
dostosowania oferty do początkującego narciarza.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia narciarskiego dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat
(konieczna obecność Rodzica).

Program:
Treningi sportowe: codziennie na stoku uczestnicy obozu będą doskonalić technikę
narciarską dostosowaną do umiejętności Uczestników, m.in.: jazdę zadaniową. Ponadto
pojawi się nauka jazdy sportowej (na tyczkach). Szkolenie będzie trwało 4-5 godz., w
zależności na od warunków pogodowych i postępów Uczestników.
Video-analiza: filmowanie i opisywanie postępów oraz błędów uczestników.
Nauka szkolna: dzieci popołudniu z nauczycieli będą mogły nadrabiać zaległości szkolne.
Regeneracja - basen: trudno sobie wyobrazić narty bez regeneracji, dlatego zapraszamy na

basen, gdzie po jeździe na stoku będzie można nieco odpocząć i nabrać sił na kolejne zimowe
wyzwania. Będzie czas na beztroskie gry i zabawy.
Zajęcia integracyjne: to specjalnie dobrane gry i zabawy mające na celu budowanie zespołu
i atmosfery. Służą integracji Uczestników i uczą skutecznej komunikacji. (ze szczególną
dbałością o te dzieci, które mają problem z rozstaniem z rodzicami).
Zajęcia plastyczne: po wyczerpujących zajęciach narciarskich Uczestnicy będą mieli okazję
puścić wodze fantazji i na zajęciach plastycznych rozwinąć swoje artystyczne skrzydła.
Zimowe kino: wieczorem, w chwilach odpoczynku, w ciepłych kapciach, z kubkiem
pysznego kakao, Uczestnicy zobaczą najfajniejszą bajkę lub film dla dzieci.
Na dobranoc do poduszki: obowiązkowe czytanie książki przez kierownika obozu.
Wyżywienie:
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Obóz zaczyna się obiadem pierwszego dnia, a kończy
obiadem dnia ostatniego.
Cena zawiera:
zakwaterowanie, wyżywienie 3 posiłki + podwieczorek, transport Kraków - Bukowina
Tatrzańska - Kraków, skibus na stok, opiekę wychowawcy, profesjonalnych instruktorów,
realizację programu, szkolenie narciarskie, karnet narciarski (5 dni), ubezpieczenie NWW,
sprzęt treningowy (np.: tyczki slalomowe).
Zapisy:
Poprzez formularz https://goo.gl/forms/x6oI9OpkQGRSXPBA3 (skopiuj link) do 5 listopada.
Informacje:
P. Anna Burzyńska: aburzynska@sto64.krakow.pl
Dane osobowe potrzebne są do kontaktu wyłącznie w sprawach organizacyjnych obozu.
Przechowywane będą przez administratora Społecznego Towarzystwa Oświatowego SSP nr 4.
Wpłaty(1660 zł):
I zaliczka: 800 zł do 5 listopada 2018
II zaliczka 860 zł do 3 grudnia 2018
Sposoby płatności:
Ul. Krowoderska 8 u p. Jagody Wilkosz w Sali 20, III p. (7.45 – 8.30)
Ul. Stradomska 10 w kasie szkoły (8.00 – 15.00)
Przelew na konto bankowe:
Stowarzyszenie SKSiT Glosator, ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
Nr konta: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
W tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę wyjazdu.
O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszenia.
UWAGA! Przy zapisie ważne jest opłacenie jednorazowej składki rocznej Glosatora 100
zł, która umożliwia korzystanie z oferty wyjazdowej Glosatora w sezonie 2018/2019.

FERYJNY OBÓZ NARCIARSKI w Jurgowie
12.01 - 17.01.2019
(I tydzień ferii, wyjeżdżamy w sobotę, wracamy we czwartek, żeby obóz nie kolidował z planami
wyjazdowymi na drugi tydzień ferii)

7 – 12
lat

wiek uczestników

6 dni

na nartach

osób

1750
zł

Super
Kadra

kameralna grupa

cena kompleksowa

„sami swoi”

20

Nocleg: Pensjonat Janiny Bachledy Dorcarz, Jurgów 253A, 34-532 Jurgów
Nartowanie: Stacja Narciarska Jurgów SKI
Kierownik obozu: Anna Burzyńska
Kadra: instruktorzy SKSiT „Glosator”
UWAGA! W przypadku dziecka, które nie umie jeździć na nartach i nie wyjeżdżało
na orczyku konieczne jest telefoniczne skontaktowanie się z kierownikiem obozu w celu
dostosowania oferty do początkującego narciarza.

Program:
Treningi sportowe: codziennie na stoku będziemy doskonalić technikę narciarską
dostosowaną do umiejętności Uczestników, m.in.: jazdę zadaniową. Ponadto pojawi się
nauka jazdy sportowej (na tyczkach). Szkolenie będzie trwało 4-5 godz., w zależności od
warunków pogodowych i postępów Uczestników.
Video-analiza: filmowanie i opisywanie postępów oraz błędów uczestników.
Zajęcia integracyjne: to specjalnie dobrane gry i zabawy mające na celu budowanie zespołu
i atmosfery. Służą integracji Uczestników i uczą skutecznej komunikacji (ze szczególną
dbałością o te dzieci, które mają problem z rozstaniem z rodzicami).
Zajęcia plastyczne: po wyczerpujących zajęciach narciarskich Uczestnicy będą mieli okazję
puścić wodze fantazji i na zajęciach plastycznych rozwinąć swoje artystyczne skrzydła.

Zimowe kino: wieczorem, w chwilach odpoczynku, w ciepłych kapciach, z kubkiem
pysznego kakao, Uczestnicy zobaczą najfajniejszą bajkę lub film dla dzieci.
Ognisko: pieczenie pysznych kiełbasek i śpiewanie turystycznych piosenek przy ognisku.
Na dobranoc do poduszki: obowiązkowe czytanie książki przez kierownika obozu.
Wyżywienie:
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Obóz zaczyna się obiadem pierwszego dnia, a kończy
obiadem dnia ostatniego.
Cena zawiera:
zakwaterowanie, wyżywienie 3 posiłki + podwieczorek, transport Kraków –Jurgów –
Kraków, skibus na stok, opiekę wychowawcy, profesjonalni instruktorzy, realizację
programu, szkolenie narciarskie, karnet narciarski (6 dni), ubezpieczenie NWW, sprzęt
treningowy (np.: tyczki slalomowe).
Zapisy:
Poprzez formularz internetowy https://goo.gl/forms/Hf2NxmFl6s3lN09R2 (skopiuj link) do 5
listopada.
Informacje:
P. Anna Burzyńska: aburzynska@sto64.krakow.pl
Dane osobowe potrzebne są do kontaktu wyłącznie w sprawach organizacyjnych obozu.
Przechowywane będą przez administratora Społecznego Towarzystwa Oświatowego SSP nr 4.
Wpłaty (1750 zł):
I zaliczka: 750 zł do 10 listopada 2018
II zaliczka 1000 zł do 15 grudnia 2018
Sposoby płatności:
Ul. Krowoderska 8 u p. Jagody Wilkosz w Sali 20, III p. (7.45 – 8.30)
Ul. Stradomska 10 w kasie szkoły (8.00 – 15.00)
Przelew na konto bankowe:
Stowarzyszenie SKSiT Glosator, ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
Nr konta: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
W tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę wyjazdu.
O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszenia. W momencie wyczerpania miejsc
stosowna informacja ukaże się na stronie internetowej.
UWAGA! Przy zapisie ważne jest opłacenie jednorazowej składki rocznej Glosatora 100
zł, która umożliwia korzystanie z oferty wyjazdowej Glosatora w roku szkolnym
2018/2019.

