
 
info@sportbaza.pl

W tytule maila: "Krynica Zdrój 2023"
W treści: imiona i nazwiska uczestników

wyjazdu, data urodzenia, numer telefonu
 

Zadatek 500 zł / osoba. Płatny do 31.10.2022 r.
MBank: 56 1140 2004 0000 3102 8076 0665

 
 

 
 

 Masz pytanie? 
 Janek + 48 601 797 668

 Kasia + 48 606 464 868
 

 www.facebook.com/sportbazaklub

 

Cena

Krynica Zdrój

Z I M O W Y  O B Ó Z  S P O R T O W Y

Termin: 21-28.01.2023
II tydzień ferii śląskich

Zgłoszenia:

7 noclegów - Górska Przystań 
3 posiłki dziennie

6 dni szkolenia - narty i snowboard

Jazda na tyczkach 
treningi jazdy sportowej

 

Sesja foto, analiza wideo, 

animacje wieczorne

2650 zł

*zniżka dla klubowiczów - 100 zł taniej / os.
*zniżka dla rodzeństw - 50 zł taniej / os.
*Zniżki nie łączą się



Krynica Zdrój to pięknie położone uzdrowisko na
terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 
 Wyjątkowy mikroklimat, dobrze przygotowane
trasy zjazdowe, niezapomniane widoki i czyste
powietrze to tylko niektóre z zalet tego miejsca.

Zakwaterowanie w pensjonacie Górska Przystań
SPA w komfortowych i nowoczesnych pokojach z
łazienkami. Z dala od miejskiego zgiełku, 300
metrów od stacji narciarskiej.

Klub Sportowy Sportbaza, ul. Polna 5, 43-250 Pawłowice
MBank: 56 1140 2004 0000 3102 8076 0665

Ferie w Krynicy Zdrój
to sportowy obóz narciarsko – snowboardowy dla dzieci i
młodzieży w wieku od 7 – 15 lat. Program obozu został ułożony
tak, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych
podopiecznych. Głównym celem wyjazdu jest doskonalenie jazdy
na nartach i snowboardzie, dlatego szkolenie prowadzone jest
przez profesjonalną i doświadczoną kadrę instruktorską. Aktywny
czas spędzony na świeżym, górskim powietrzu, popołudniowe
atrakcje, animacje, wspólne ognisko, gry, zabawy i spacery tworzą
niezapomniany klimat i wyjątkowe wspomnienia. 

Cena zawiera:

Zabawa, trening i relaks w górskim uzdrowisku

Zajęcia prowadzone są w małych grupach
(zależnie od poziomu zawansowania) przez
doświadczonych instruktorów. Program szkolenia
obejmuje zarówno podstawowe umiejętności
poruszania się na stoku i korzystania z wyciągów,
jak również doskonalenie techniki jazdy na
krawędziach oraz jazdy sportowej. Wieloletnie
doświadczenie, autorski system szkolenia oraz
zastosowanie gier i zabaw w procesie nauki
sprawiają, że podopieczni chętniej i szybciej
opanowują nowe umiejętności.

7 noclegów z wyżywieniem 

6 dniowy karnet
6 dni szkolenia (narty / snowboard)
jazda na tyczkach z pomiarem czasu
wideo analiza, sesja foto
ubezpieczenie NNW
wyjście na lodowisko
spacer w koronach drzew
transport: Katowice - Krynica - Katowice
opiekę instruktorów i wychowawców

      (3 posiłki dziennie)


