Sekcja NARCIARSKA

OFERTA SEKCJI NARCIARSKIEJ
SEZON 2020/2021
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Opłata członkowska do sekcji narciarskiej w sezonie 2020/2021 wynosi 100 zł i płatna jest do 15
listopada. Dotyczy wszystkich zainteresowanych ofertą narciarsko - snowboardową naszego
klubu. Osoba, która wpłaci składkę zostanie umieszczona na liście mailingowej z komunikatami
sekcji.
Wpłaty składki:
Wyłącznie przelewem na 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 „narty-składka członkowska”

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 oraz dokonały
wpłaty składki rocznej w wysokości 100 zł.
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GRUDNIOWY OBÓZ NARCIARSKI
w Bukowinie Tatrzańskiej dla klas 1-6 SP
14.12 - 18.12.2020 (poniedziałek – piątek)
7 – 12
lat

wiek uczestników

5 dni

na nartach

osób

1850
zł

Super
Kadra

kameralna grupa

cena kompleksowa

„sami swoi”

25

Kierownikiem wyszkolenia narciarskiego na obozie będzie Pan Tomasz
Majerczyk. Doświadczony i ceniony trener narciarski, który pochodzi z
Krynicy, gdzie przez wiele lat był trenerem i kierownikiem wyszkolenia w
klubach w regionie. W latach 2010-2014 pełnił funkcję trenera koordynatora
narciarstwa alpejskiego w woj. Małopolskie, następnie prowadził drużyny
młodzieżowe. W latach 2016-2017 objął funkcję Głównego Trenera
Polskiej Kadry Narodowej Kobiet w Narciarstwie Alpejskim. Ostatnie
sezony zajmował się indywidualnym przygotowaniem zawodników.
Nocleg: Grand Stasinda, Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska, tel. 18 263 77 07
Nartowanie: Jurgów, Białka Tatrzańska, Koziniec i inne (zależy od warunków śniegowych)
Basen: ośrodek Grand Stasinda
Kierownik obozu: Anna Burzyńska
Kadra: instruktorzy SSKSiT „Glosator”
UWAGA! W przypadku dziecka, które nie umie jeździć na nartach i snowboardzie 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).
Uwaga ! Szkolenie SNOWBOARDOWE. Jest możliwość zorganizowania grupy
snowboardowej przy minimum 5 uczestników.

Program:Treningi sportowe: codziennie na stoku uczestnicy obozu będą doskonalić technikę
narciarską i snowboardową dostosowaną do umiejętności Uczestników, m.in.: jazdę zadaniową.
Strona 2 z 3

Sekcja NARCIARSKA

Ponadto pojawi się nauka jazdy sportowej (na tyczkach). Szkolenie będzie trwało 4-5 godz., w
zależności na od warunków pogodowych i postępów Uczestników.
Nauka szkolna: dzieci po południu pod opieką nauczycieli będą mogły nadrabiać zaległości
szkolne.
Regeneracja - basen: 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.
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.
Zapisy:
ZAPISY i informacje:
Do 04.11.2020 przez formularz on-line:
https://www.slowacki.org.pl/lato/zgloszenia.php?wyborzewnetrzny=
Należy w nim określić, czy dziecko będzie uczestniczyło w szkoleniu narciarskim, czy
snowboardowym.
Informacje:
P. Anna Burzyńska: aburzynska@sto64.krakow.pl
Wpłaty(1750 zł):
I zaliczka: 850 zł do 4 listopada 2019
II zaliczka 1000 zł do 1 grudnia 2020
Płatność wyłącznie przelewem:
Przelew na 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 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 2020/2021.
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