
KARNETY NARCIARSKIE:  
 
Ceny karnetów na 2023:  
PAKIET PODSTAWOWY, OBLIGATORYJNY dla każdego uczestnika zimowiska  
narciarsko-snowboardowego:  
Cena: 500 zł                  
Nauka i doskonalenie jazdy na nartach i deskach minimum 4 godziny (2 rano, 2 
po południu) w ciągu dnia, pod okiem doświadczonych instruktorów.    
Prowadzona będzie nauka od podstaw   pod okiem doświadczonych 
instruktorów 
Szkolenie będzie prowadzone na wyciągach przy ośrodku (2 wyciągi przy 
ośrodku), na wyciągach doskonale nadających się do nauki i doskonalenia 
techniki jazdy na różnym poziomie zaawansowania,  
Szkolenie będzie odbywać się 2 razy dziennie, 
Możliwe także jazdy wieczorne przy sztucznym oświetleniu, dostosowane do 
wytrzymałości, chęci i samopoczucia uczących się dzieci. Jazdy nocne zależne od 
warunków atmosferycznych i śniegowych (decyduje kierownik), 

WARIANTY DODATKOWE:  
1. Dla bardziej zaawansowanych proponujemy wyjazdy na koleje linowe 
(kanapy).  
Koleje linowe w różnych miejscach: planujemy Rusinski, Małe Ciche, Suche Ski 
2. Instruktor decyduje o możliwości wyjazdu (dzieci uczące się), jeśli dziecko jest 
na odpowiednim poziomie zaawansowania. Oczywiście robimy wszystko by w 
razie chęci dziecko mogło choć raz uczestniczyć w wyjeździe i poczuć smak 
czegoś nowego, bardziej wymagającego☺ Mieć poczucie, że idzie mu coraz 
lepiej i pokonuje kolejne stopnie wtajemniczenia…  
Proponujemy 1,2,3 wyjazdy na koleje linowe dla dzieci i młodzieży… 
Dopłata do każdego wyjazdu 50 zł:  
1 wyjazd – karnet 500 zł + 50 zł 
2 wyjazdy- karnet 500 zł + 100 zł    
3 wyjazdy- karnet 500 zł + 150 zł     
Karnety płatne w dniu przyjazdu na zimowisko. 

SPRZET NARCIARSKI/SNOWBOARDOWY:  
Organizator nie zapewnia sprzętu narciarskiego.  
Wypożyczalnia na miejscu w Zębie po cenie promocyjnej. 
Pomagamy wypożyczyć, dopasować sprzęt na cały czas trwania zimowiska  
Cena: ok. 200 zł 



 
Wyjazdy przy min 20-30 osobach.  
Wyjazdy w tym roku proponujemy:  
RUSINSKI SKI  
MAŁE CICHE 
SUCHE SKI   
 
Proszę, aby wziąć pod uwagę 1 lub 2 wyjazdy na inne stoki nawet dla nie 
jeżdżących. Wiem z doświadczenie, że dzieci bardzo szybko się uczą i później 
mają ochotę pojechać z kolegami na kanapę (np. Małe Ciche), aby spróbować 
swoich sił. W takiej sytuacji wybieramy odpowiedni stok i dzieci jadą. Wracają 
przeszczęśliwe. Dla deskarzy jazda na kanapie jest zdecydowanie bardziej 
komfortowa niż na orczykach.   
Wpłaty za karnety dziecko uiszcza u wychowawcy po przyjeździe na miejsce lub 
organizatorowi na zebraniu organizacyjnym.  
Jeśli z różnych powodów (choroba, kontuzja itp.) karnet nie zostanie 
wykorzystany, pieniążki zostaną zwrócone w takiej samej formie ( do koprty).  
 

 


