Sekcja SNOWBOARDOWA sezon 2020/2021

SŁOWACKIe SOBOTY
NA SNOWBOARDZIE & NARTACH, hej !
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cena

+20 €
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Terminy:
5,13,19,28 XII 2020; 2,30 I 2021; 6 II 2021; 6 III 2021
Godziny wyjazdu: 6.45 – 19.00: parking przy KS Wisła Kraków ul Reymonta 22
Miejsca: Słowacja - Rużemberok, Kubińska Hola, Rohacze
Kierownik: Paweł Holizna
Trenerzy: Instruktorzy SSKSiT Glosator
Sekcja: SnowboaRdowa

Soboty

snowboardowe

&

narciarskie

u

naszych

sąsiadów

na

Słowacji

Rużemberok (długość tras 9.3 km), Kubińska Hola (14 km) i Rohacze (7.1 km)
to prawdziwe raje dla wszystkich miłośników białego szaleństwa w iście wysokogórskiej
scenerii Słowackich Tart. Stawiamy na nauczanie przez działanie – dużo jeździmy i wiele
się uczymy.

Praktyczne umiejętności, szlif techniki, współpraca w grupie to MASZ

gwarantowane ! Czas na stoku spędzamy efektywnie pracując, pamiętając przy tym o
dobrej zabawie. Przygotowujemy formę by chętni mogli zdawać na stopnie sprawności
snowboardowej SITS podczas obozów szkolnych.

Sekcja SNOWBOARDOWA sezon 2020/2021

Koszt:
120 zł
20 euro

1 osoba za 1 wyjazd PRZY ZAKUPIE 6 WYJAZDÓW – 7 GRATIS !!
opłata tylko za karnet i miejsce w autobusie
karnet (płatne w autobusie u kierownika wyjazdu)
CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD NAS

Cena zawiera:
transport Kraków - Słowacja - Kraków, opiekę instruktorów, szkolenie, karnet na cały
dzień, ubezpieczenie NWW (warto też zabrać kartę EKUZ – Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego - można ją wyrobić za darmo)
Cena nie zawiera:
sprzętu i wyżywienia – obiad na stoku, prowiant na drogę we własnym zakresie
Sposób płatności:
Gotówką bezpośrednio u kierownika wyjazdu 3 dni przed datą wyjazdu lub
przy ul. Krowoderskiej 8 u p. Jagody Wilkosz w Sali 20, III p. (7.45 – 8.30) lub
przy ul. Stradomskiej 10 w kasie szkoły (8.00 – 15.00)
Przelewem na rachunek bankowy SSKSiT Glosator nr: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
po wcześniejszym uzgodnieniu treści przelewu oraz oświadczeniu woli o zawarciu umowy.
20 EURO za karnet PŁATNE W AUTOBUSIE !
ZAPISY i informacje:
p. Paweł Holizna pholizna@sto64.krakow.pl
Szybki kontakt: 501558238
mailem wg szablonu:
Tytuł maila: Słowackie soboty
Imię i nazwisko Uczestnika/Data urodzenia/Klasa
Tel. Rodzica/Opiekuna
Wybór czy narty czy snowboard
Wskazanie dat/y wyjazdu
Określenie stopnia umiejętności jazdy w zależności od wyboru – snowboard lub narty

Wyjazd zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z deską lub nartami jak
również dla wytrawnych miłośników białego szaleństwa. Na stoku spędzamy minimum 5H
w zależności od warunków pogodowych, postępów oraz humorów Uczestników.
Rozwijaj sportową pasję z nami !
Masz pytania ? Napisz - chętnie odpowiem pholizna@sto64.krakow.pl

Sekcja SNOWBOARDOWA sezon 2020/2021

SNOWBOARDOWE SOBOTY POLSKA
NA SNOWBOARDZIE & NARTACH, hej !
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Terminy:
5,13,19,28 XII 2020; 2,30 I 2021; 6 II 2021; 6 III 2021;
Godziny wyjazdu: 7.00 – 19.00: parking przy Carrofour Zakopianka
Miejsca: Kotelnica Białczańska, Kaniówka, Kluszkowce, Spytkowice, Jurgów
Kierownik: Paweł Holizna
Trenerzy: Instruktorzy SSKSiT Glosator
Sekcja: SnowboaRdowa

Soboty snowboardowe & narciarskie na Podhalu
Kotelnica

Białczańska,

Kaniówka,

Kluszkowce,

Spytkowice,

Jurgów

to prawdziwe raje dla wszystkich miłośników białego szaleństwa w iście pięknej scenerii
Naszego Podhala .Stawiamy na nauczanie przez działanie – dużo jeździmy i wiele się
uczymy.

Praktyczne umiejętności, szlif techniki, współpraca w grupie to MASZ

gwarantowane ! Czas na stoku spędzamy efektywnie pracując, pamiętając przy tym o
dobrej zabawie. Przygotowujemy formę by chętni mogli zdawać na stopnie sprawności
snowboardowej SITS podczas obozów szkolnych.

Sekcja SNOWBOARDOWA sezon 2020/2021

Koszt:
220 zł

1 osoba za 1 wyjazd PRZY ZAKUPIE 6 WYJAZDÓW – 7 GRATIS !!
opłata tylko za karnet i miejsce w autobusie

Cena zawiera:
transport Kraków - Podhale - Kraków, opiekę instruktorów, szkolenie, karnet na cały dzień,
ubezpieczenie NWW
Cena nie zawiera:
sprzętu i wyżywienia – obiad na stoku, prowiant na drogę we własnym zakresie
Sposób płatności:
Gotówką bezpośrednio u kierownika wyjazdu 3 dni przed datą wyjazdu lub
przy ul. Krowoderskiej 8 u p. Jagody Wilkosz w Sali 20, III p. (7.45 – 8.30) lub
przy ul. Stradomskiej 10 w kasie szkoły (8.00 – 15.00)
Przelewem na rachunek bankowy SSKSiT Glosator nr: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
po wcześniejszym uzgodnieniu treści przelewu oraz oświadczeniu woli o zawarciu umowy.
ZAPISY i informacje:
p. Paweł Holizna pholizna@sto64.krakow.pl
Szybki kontakt: 501558238
mailem wg szablonu:
Tytuł maila: Słowackie soboty
Imię i nazwisko Uczestnika/Data urodzenia/Klasa
Tel. Rodzica/Opiekuna
Wybór czy narty czy snowboard
Wskazanie dat/y wyjazdu
Określenie stopnia umiejętności jazdy w zależności od wyboru – snowboard lub narty

Wyjazd zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z deską lub nartami jak
również dla wytrawnych miłośników białego szaleństwa. Na stoku spędzamy minimum 5H
w zależności od warunków pogodowych, postępów oraz humorów Uczestników.
Rozwijaj sportową pasję z nami !
Masz pytania ? Napisz - chętnie odpowiem pholizna@sto64.krakow.pl

Sekcja SNOWBOARDOWA sezon 2020/2021

KASPROWY WIERCH
REKREACYJNE ZAKOŃCZENIE SEZONU, hej !
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Terminy:
19 III 2021 (piątek)

23 III 2021 (wtorek)

Miejsce wyjazdu: Kasprowy Wierch
Kierownik: Paweł Holizna
Trenerzy: Instruktorzy SSKSiT Glosator
Sekcja: SnowboaRdowa

Rekreacyjny wyjazd na zakończenie sezonu snowboardowego & narciarskiego
Kasprowy

Wierch

1987m

n.p.m.

-

wspaniałe

widoki

na

tatrzańskie

szczyty.

Na Kasprowym Wierchu znajdują się dwie piękne widokowe trasy narciarskie - w kotle
GĄSIENICOWYM i w kotle GORYCZKOWYM. W kotle Gąsienicowym działa nowoczesny
czteroosobowy

wyciąg

krzesełkowy,

a

w

kotle

Goryczkowym

-

wyciąg

retro

z drewnianymi, dwuosobowymi krzesełkami - niezapomniana przygoda !
Trasy w rejonie Kasprowego posiadają homologacje FIS do rozgrywania zawodów.
Nasz program nie zakłada zawodów lecz szusowanie, podziwianie piękna dzikiej przyrody
oraz utrwalanie umiejętności z lekką dozą

szaleństwa na przygotowanych trasach.

Zapraszamy miłośników jednej jak również dwóch desek na rekreacyjne zakończenie
sezonu na Kasprowym, hej !

Sekcja SNOWBOARDOWA sezon 2020/2021

Koszt:

300zł Osoba za 1 wyjazd

CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD NAS

Cena zawiera:
Przejazd, ubezpieczenie, opiekę instruktorską, karnet, wyjazd na szczyt, przejazd busem
Kuźnice-Zakopane
Cena nie zawiera:
sprzętu i wyżywienia – obiad na stoku, prowiant na drogę we własnym zakresie
Sposób płatności:
Gotówką bezpośrednio u kierownika wyjazdu 3 dni przed datą wyjazdu lub
przy ul. Krowoderskiej 8 u p. Jagody Wilkosz w Sali 20, III p. (7.45 – 8.30) lub
przy ul. Stradomskiej 10 w kasie szkoły (8.00 – 15.00)
Przelewem na rachunek bankowy SSKSiT Glosator nr: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
po wcześniejszym uzgodnieniu treści przelewu oraz oświadczeniu woli o zawarciu umowy.
ZAPISY i informacje:
p. Paweł Holizna pholizna@sto64.krakow.pl
Szybki kontakt: 501558238
mailem wg szablonu:
Tytuł maila: Kasprowy Wierch
Imię i nazwisko Uczestnika/Data urodzenia/Klasa
Tel. Rodzica/Opiekuna
Wybór czy narty czy snowboard
Wskazanie dat/y wyjazdu
Określenie stopnia umiejętności jazdy w zależności od wyboru – snowboard lub narty

Wyjazd przeznaczony jest dla osób jeżdżących na snowboardzie lub nartach.
Nie jest przeznaczony dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z deską
lub nartami. Dbając o Twoje bezpieczeństwo informujemy, że na Kasprowym NIE MA tras
dla początkujących.
Jeżeli nie wiesz, czy poradzisz sobie ze zjazdem zapraszamy na sobotni wyjazd
snowboardowy lub narciarski na SŁOWACJĘ. Podszkolimy Cię lub powiemy, że świetnie
sobie poradzisz na Gąsienicowej i na Goryczkowej.
Masz pytania ? Napisz - chętnie odpowiem pholizna@sto64.krakow.pl

