Sezon 2021/2022

Szkolenie podstawowe
Szkolenie grupowe, cały sezon, SOBOTA
Szkolenie grupowe, ½ sezonu
Szkolenie grupowe - „pierwsze kroki”
Szkolenie grupowe - jednorazowa lekcja

1.
2.
3.
4.

10 wyjazdów (ok. 50h)
5 wyjazdów (ok. 25h)
1 wyjazd (ok. 5h)
1 wyjazd (ok. 5h)

2 000,00 PLN
1 400,00 PLN
400 PLN
300 PLN

1 h 50 min

60 PLN

6 dni

700 PLN

dopłata

350 PLN

opłata dla SITN

30 PLN

upust kwotowy
upust kwotowy
upust kwotowy

-100 PLN
-100 PLN
ustalany indywidualnie

1 wyjazd (tam i z powrotem)

50 PLN

Szkolenie sportowe
1.

Trening sportowy wieczorny SL lub GS

Kursy kadrowe
1.
2.
3.

D / KK / PI cz.1 / PI cz.2
Realizacja D / KK / PI cz.1 / PI cz.2 na
obozach narciarskich
Indeks szkoleń i praktyk w sportach śnieżnych

Zniżki
1.
2.
3.

Kontynuowanie szkolenia całosezonowego
Wykupienie szkolenia (pakietu) dla 2. osoby
Wykupienie (pakietu) dla 3. i kolejnej osoby

Usługi dodatkowe
1.

Przejazd autobusem osoby towarzyszącej.

Harmonogram wpłat
Wpłata całej kwoty lub 1. raty
Wpłata 2. raty
Wpłata za szkolenie jednorazowe









w momencie zgłoszenia uczestnika
do 31.12.2021
najpóźniej w przeddzień szkolenia

Szkolenie dzieci tzw. „pierwsze kroki” odbywa się w trakcie 2 pierwszych wyjazdów. Chęć dopisania
się w trakcie sezonu należy zgłaszać telefonicznie, a termin otwarcia nowej grupy początkujących
będzie podany na stronie internetowej po zebraniu minimalnej ilości chętnych. Nie ma możliwości
rozpoczęcia szkolenia w trakcie sezonu, chyba że zbierze się nowa grupa „pierwsze kroki”.
Wszystkie szkolenia pakietowe zawierają w cenie opłatę za przejazd autokarem z punktu zbiórki na
miejsce szkolenia i z powrotem.
Żadna prezentowana cena nie zawiera kosztu biletu narciarskiego.
Wyszczególnione zniżki przysługują przy terminowym uregulowaniu należności wobec szkoły
narciarskiej.
Preferowana forma płatności, to wpłata w biurze szkoły.
Wpłaty w dniu szkolenia będą przyjmowane tylko na drodze wyjątku.
Każdy uczestnik powinien zachować potwierdzenie wpłaty, na wypadek jej niezaksięgowania.
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