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.

FERYJNY OBÓZ NARCIARSKI WE WŁOSZECH
II tydzień ferii
20.02-27.02.2021 r. (sobota – sobota)
Nocleg: Hotel Savoia ** w Dobbiaco
Skipas: 6 dni - 3 Zinnen w Dolomitach
10 18 lat

osób

1050 zł
+
610 euro

wiek uczestników

kameralna obóz

cena

20

6
dni

na nartach

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.
Nartowanie: 6 dni w 3 Zinnen w Dolomitach. 115 km świetnie przygotowanych tras o
zróżnicowanym stopniu zaawansowania
Kierownik obozu: Tomasz Majerczyk

Program:
Opis miejscowości: Region 3 Cime w Dolomitach, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
Przyrody UNESCO jest jednym z najbardziej atrakcyjnych ośrodków narciarskich w Tyrolu.
Oferuje fantastyczne warunki do jazdy na nartach i odpoczynku tym urozmaicone tereny
narciarskie i dobrą ofertę sportową.
Treningi sportowe: Treningi sportowe będą prowadzone na wydzielonych i przygotowanych pod
tym kątem stokach Kreuzbergpass, na których ćwiczył pochodzący z tego region słynny
zjazdowiec Marc Girardelli. Zajęcia na stoku będą trwały 5-6 godz. dziennie. Intensywność
będzie dostosowana do możliwości dzieci i warunków pogodowych.
Kierownikiem wyszkolenia będzie Pan Tomasz Majerczyk.
Zajęcia popołudniowe: po zajęciach narciarskich omawiana będzie video-analiza oraz zajęcia
wychowawcze.
Zakwaterowanie:
Hotel Savoia ** w Dobbiaco - www.hotelsavoiadobbiaco.it. Duże pokoje 4-5 osobowe z
wygodnymi łazienkami. Dojazd na stok ok 15 minut skibusem w cenie.
Pościel (prześcieradło na materac, prześcieradło +koc do przykrycia), ręczniki w specjalnych
torbach, łóżka do przygotowania we własnym zakresie.
Wyżywienie:
W ofercie mamy wyżywienie HB. Śniadania w formie bufetu z herbatą i wodą gratis
Obiadokolacje – I danie, II danie, owoc/deser + woda gratis.
Obóz zaczyna się obiadokolacją pierwszego dnia, a kończy śniadaniem dnia ostatniego.
Cena zawiera:
zakwaterowanie, wyżywienie HB , transport Kraków- Włochy - Kraków, skibus na stok, karnet
narciarski, transport nart, opiekę wychowawcy oraz profesjonalnych instruktorów, realizację
programu, szkolenie narciarskie, ubezpieczenie (NNW, KL, bagaż, assistance, Covid), sprzęt
treningowy (np.: tyczki slalomowe).
Cena NIE zawiera:
Opłaty klimatycznej 9,45 euro za cały pobyt. (od 14 roku życia płatne. Młodsi nie płacą.
Kierownik zbierze pieniądze przed zameldowaniem. )
Euro na lunch na stoku– ok 10 euro/ lunch
Euro na obiad w drodze do Włoch i w drodze powrotnej.
5 euro na depozyt karnetu – zwrot w ostatni dzień obozu
ZAPISY i informacje:
Do 01.12.2020 przez formularz on-line:
https://www.slowacki.org.pl/lato/zgloszenia.php?wyborzewnetrzny=
Informacje:
tmajerczyk@go2.pl
Płatność (1300 zł + 610 euro )
I rata: 300 euro do 1 grudnia 2020

II rata: 1050 zł + 310 euro do 15 stycznia 2021
Sposoby płatności:
WYŁĄCZNIE Przelew na konto bankowe:
Stowarzyszenie SSKSiT Glosator, ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
Konto w PLN
W tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa obozu
konto: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
Konto walutowe w EURO
PL71 8589 0006 0000 0031 9128 0003
kod SWIFT: POLUPLPR
O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszenia.

