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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SOBOTY NARCIARSKIE 1–6 SP
6-12
lat
wiek uczestników

1560
zł

18 +

4- 5 lat

obecność rodzica

8
wyjazdów

grupa młodzieży/dorosłych cena kompleksowa

cykl szkolenia

UWAGA cena z dojazdem własnym

200 zł mniej !

Terminy:
13,20,27 Grudnia (niedziela)
03(niedziela), 06(środa), 24(niedziela) Stycznia
06 Luty (sobota)
06 Marca (sobota)
Godziny wyjazdu: 7.00 – 17.40

2 punkty zbiórki ul. Kamienna i Zakopianka

Nartowanie: Spytkowice, Kluszkowce, Rusiński Wierch i inne stoki wg warunków
Kierownik wyjazdu: Beata Litewka
Wyjazdy dedykowany dla dzieci 6–11lat.
Dzieci w wieku 4-5 lat (konieczna obecność rodzica).
Możliwe szkolenie dorosłych (grupa chętnych).
Oferujemy
(pisemna

przejazd
zgoda

autokarem

rodzica).

bez

Zgłoszenia

szkolenia
na

wyjazd

dla

dorosłych

akceptowane

i

młodzieży

tylko

mailowo

blitewka@sto64.krakow.pl do godz. 15.00 do środy każdego tygodnia przed terminem
wyjazdu i/lub w przypadku wolnych miejsc. Jednorazowy koszt przejazdu autokarem 35 zł.

Program:
Wyjątkowe podejście: Zajęcia narciarskie dostosowane do wieku i możliwości Uczestników..
Celem jest zachęcenie dzieci do jazdy, doskonalenie techniki, zdobywanie kolejnych
umiejętności

narciarskich

i

rozwijanie

pasji

do

sportów

zimowych.

Stawiamy
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na rekreacyjne, przyjemne i prawidłowe technicznie szusowanie ! Nauka przez zabawę jest
możliwa. UWAGA: Uczestnicy o sportowym zacięciu też znajdą coś dla siebie !
Nauczanie i doskonalenie jazdy na nartach: Zachęcamy do udziału w całym cyklu
szkoleniowym. Stopniowy, progresywny i systematyczny program nauki (każdy wyjazd jest
kontynuacją wcześniejszego) przynosi rezultaty. Na stoku spędzamy 4-6 godz. w zależności
na od warunków pogodowych i wieku Uczestników. Z uwagi na prawidłowy przebieg szkoleń
oraz odpowiedzialność za Uczestników, odbieranie dzieci przez rodziców ze stoku
w dowolnym momencie, szczególnie podczas trwania nauki nie będzie praktykowane.
Szkolenie sportowe: Pokaż, że masz talent narciarski ! W ramach całego cyklu programu dla
chętnych odbędą się 2-3 szkolenia sportowe. Zajęcia pozwolą udoskonalić technikę oraz
przygotowywać się do rywalizacji podczas zawodów szkolnych i udziału w ligach
narciarskich. Treningi sportowe obejmują teorię, ćwiczenia, jazdę zadaniową, jazdę
na tyczkach oraz obowiązkowy uśmiech Uczestników i instruktorów.
Odznaki narciarskie: Odznaki są potwierdzeniem zdobywanych „step by step” umiejętności
narciarskich. Cały cykl szkoleniowy kończy się zdobyciem odpowiedniej odznaki oraz
udokumentowanym wpisem w „indeksie narciarza”.
TEAM narciarski: Zapraszamy zorganizowane ekipy dzieciaków, niezależnie czy z jednej
czy z różnych klas/szkół. Wiemy, że dobre Towarzystwo kolegów i koleżanek daje
najlepszą motywację do nauki narciarstwa !
TEAM snowboardowy: Istnieje możliwość zorganizowania nauki/doskonalenia snowboardu !
Plan wyjazdu:
7.00 – zbiórka ul. Kamienna lub
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 lub
ok.18.40 - przekazanie dzieci rodzicom – ul. Kamienna (punk końcowy)
Koszt*:
1550 zł
1350 zł
240 zł
300 zł
35 zł

Uczeń PAKIET (8 wyjazdów, cena kompleksowa)
Uczeń PAKIET – z dojazdem własnym
Uczeń pojedynczy wyjazd ze szkoleniem
Rodzic pojedynczy wyjazd – ze szkoleniem
Przejazd autokarem - bez szkolenia
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W przypadku nieobecności dziecka na wyjeździe nie ma możliwości zwrotu kosztów,
istnieje możliwość odstąpienia swojego miejsca innej osobie.
Cena kompleksowa zawiera: Transport Kraków - stok - Kraków, opiekę wychowawcy,
wykwalifikowanych instruktorów, niezbędny sprzęt treningowy, karnety narciarskie,
ubezpieczenie NWW, odznakę narciarską.
Cena nie zawiera:
Indywidualnego sprzętu narciarskiego, ciepłego posiłku na stoku.
Wpłaty za PAKIET (1560 zł):
Należy dokonać do 16.11.2019
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:
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.
ZAPISY i informacje:
Do 16.11.2020 przez formularz on-line:
https://www.slowacki.org.pl/lato/zgloszenia.php?wyborzewnetrzny=
Informacje: blitewka@sto64.krakow.pl lub 501 150 092

O przyjęciu na soboty narciarskie decyduje kolejność zgłoszenia.
UWAGA!
Przy zapisie ważne jest opłacenie jednorazowej, rocznej składki członkowskiej SSKSiT
GLOSATOR w wysokości 100 zł.
*Ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas.
Do zobaczenia na nartach ! NIE ZAPOMNIJ O KASKU, rękawicach i goglach !
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