OFERTA SEKCJI ROLKOWEJ
SEZON 2020/2021

NOWA E-DEKLARACJA UCZESTNIKA
Klub w tym sezonie wprowadził elektroniczną deklaracje uczestnika zamiast papierowej.
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki Klubu (nowe osoby jak i osoby, które złożyły
deklaracje papierową w ubiegłych latach) są zobowiązani do wypełnienia nowej deklaracji
do 15 listopada.
E-Deklaracje wypełnia się jednorazowo na całe lata treningów w Klubie. Wypełnia się jeden
raz niezależnie w ilu sekcjach sportowych zapisany jest uczestnik.
Link do deklaracji:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU0ph2Qv0Iu_EXjNnm8ewU0vyUCpopuqhnRWdVyB_A7Kb2w/viewform

Poniżej przedstawiona oferta dotyczy osób, które wypełniły deklarację uczestnika.
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ROLKI sezon 2020/2021
dla klas 1-3

6–9
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w
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Terminy i godziny:
Środa 15.30-16.15 (I grupa)
Środa 16.20-17.05 (II grupa)
Terminy: Wrzesień 9,16,23,30
Październik7,14,21,28
Listopad 4,11,18,25
Grudzień 2,9,16
Marzec 10,17,24,31
Kwiecień 7,14,21,28
Maj 5,12,19,26
Czerwiec 2,9,16
Miejsce: ul. Krowoderska 8 (hala szkolna, taras szkolny)
Kierownik: Beata Litewka
Trener: Krzysztof Solak

Program:
Rolki – Cel bardzo prosty, nauczyć się jeździć na rolkach. Oczywiście będziemy starali się
by każda osoba, uczestnicząca w zajęciach nauczyła się podstaw, czyli prawidłowej jazdy ,
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zatrzymywania, skrętów, omijania przeszkód, jazdy tyłem, zasad bezpieczeństwa. Zajęcia
prowadzone będą w formie gier i zabaw by jeszcze uatrakcyjnić i bardziej zachęcić młodych
rolkarzy.
Koszt:
480 zł I semestr
480 zł II semestr
Cena zawiera:
opiekę wychowawcy, instruktora, szkolenie z jazdy na rolkach, ubezpieczenie NWW, sprzęt
treningowy, sale do ćwiczeń, taras do jazdy na rolkach
Cena nie zawiera:
sprzętu do rolek (rolki + ochraniacze + kask)
Wpłaty:
I semestr do 9 września 2020r.
II semestr do 6 marca 2021r.
Płatność wyłącznie przelewem:
Konto bankowe
SSKSiT 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 zajęć.

ZAPISY i informacje:
Do 6 września 2020r. do p. Beaty Litewki przez blitewka@sto64.krakow.pl
Szybki kontakt: 501 150 092

Ceny mogą ulec zmianie
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ROLKI
dla klas 4 – 6
10–12
lat

max
145 zł

Baza
54

miesiąc

Wiek

Cena z dojazdem

Terminy i godziny:
Środa 15:30 - 17:00 (I grupa)

Skatepark

Czwartek 15:00 – 16.30 (II grupa)

Miejsce: Skatepark Baza54 lub plener
Kierownik: Kamil Nowaczek
Trener: Kamil Nowaczek

Program:
Rolki – Cel bardzo prosty, nauczyć się jeździć na rolkach. Oczywiście będziemy starali się
by każda osoba, uczestnicząca w zajęciach nauczyła się podstaw, czyli prawidłowej jazdy ,
zatrzymywania, skrętów, omijania przeszkód, jazdy tyłem, zasad bezpieczeństwa. Zajęcia
prowadzone będą w formie gier i zabaw by jeszcze uatrakcyjnić i bardziej zachęcić młodych
rolkarzy. Treningi będą prowadzone na terenie krytego skateparku Baza54 co znacznie
uatrakcyjni nasze zajęcia oraz zwiększy możliwości.
Koszt:
Max
145 zł
30 zł
15 zł
25 zł

Miesiąc ( w zależności od ilości obecności)
obecność na jednych zajęcia
nieobecność na jednych zajęcia
stała opłata za transport
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Miesięczne rozliczenie zostanie przesłane każdemu w postaci indywidualnego maila.
Płatność za zajęcia na konto do 5. dnia następnego miesiąca.
Cena zawiera:
opiekę wychowawcy - instruktora, szkolenie z jazdy na rolkach, sprzęt treningowy, sale do
ćwiczeń, transport na zajęcia w jedną stronę
Cena nie zawiera:
sprzętu do rolek (rolki + ochraniacze + kask)
Wpłaty:
W ostatnim tygodniu zajęć każdy rodzić otrzymuję indywidualnego maila z informacją o
kwocie do zapłaty.
Termin płatności do 5. dnia następnego miesiąca.
Sposoby płatności:
Wpłata na konto bankowe:
mBank:
87 1140 2004 0000 3702 7855 8010
naRolki Szkoła jazdy na rolkach, Kamil Nowaczek, os. Słoneczne 3/43, 37-500 Jarosław
ZAPISY i informacje:
Do 10 września 2020 r. do p. Kamila Nowaczek przez info@narolki.pl
Szybki kontakt: 739-000-390

Ceny mogą ulec zmianie

