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Drodzy Rodzice! 

Wielkimi krokami zbliża się okres świąteczny i tym samym zajęcia organizowane przez 
Licencjonowaną Szkołę Narciarską WKN. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale w dalszym 
ciągu mamy nadzieję, że górka zmieni kolor na biały choć na te kilka dni. Jeśli tak się 
nie stanie - nic straconego, jeździmy! 

Organizacja 

Zajęcia rozpoczynają się we czwartek 27 grudnia i trwają do 31 grudnia 2018 roku. 
Każdego dnia o 09:45 zbieramy się przed siedzibą klubu, gdzie dzieci zostaną 
przydzielone do grup i o 10:00 startujemy ze szkoleniem. 

O godzinie 11:45 schodzimy ze stoku na przerwę, która potrwa do 12:30. Prosimy o 
przygotowanie pociechom drugiego śniadania. Z naszej strony zapewnione zostaną 
ciepłe i zimne napoje dla najmłodszych oraz łakocie. 

W czasie przerwy zapewniamy opiekę nad dziećmi, ale oczywiście możecie Państwo 
zagospodarować im czas wedle uznania. 

Po przerwie udamy się na stok, by do 14:00 kontynuować szkolenie. 

Lista najpotrzebniejszych rzeczy 

 kask (+ gogle) 

 narty 

 buty narciarski 

 kije (dla dzieci 7+) 

 nieprzemakalne spodnie i kurtka 

 rękawice narciarskie 
 
Dodatkowe informacje 

Jeżeli uznacie Państwo, że przed obozem warto podzielić się z nami ważnymi 
informacjami dotyczącymi np. zdrowia dziecka (alergie, przebyte choroby, stałe leki), 
lub po prostu będziecie państwo chcieli z nami porozmawiać - prosimy o kontakt. 
Na terenie CSN Szczęśliwice w godzinach funkcjonowania stoku obecny jest ratownik 
medyczny. 
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Płatności 

Wpłaty przyjmujemy w gotówce oraz drogą przelewu bankowego. Istnieje również 
możliwość płatności kartą w siedzibie Klubu. 

W zależności od liczby dzieci opłaty wynoszą: 

550,- zł / 1 dziecko 
450,- zł / 1 dziecko w przypadku rodzeństwa. 

Dane do przelewu: 

Warszawski Klub Narciarski 
ul. Drawska 22 
02-202 Warszawa 
71 1240 5950 1111 0000 4769 1854 

W przypadku przelewu prosimy o: 

 wpisanie w tytule: zajęcia świąteczne na Szczęśliwicach/ imię i nazwisko 
dziecka 

 realizację płatności do 22.12 (sobota) 
 okazanie w biurze Klubu potwierdzenia dokonanej płatności w formie wydruku 

lub przesłanie pliku pdf na szkola@wkn.pl 

Kontakt 

Bardzo prosimy o zwrotny e-mail z numerem kontaktowym do opiekuna w formule: 

Imię, nazwisko oraz wiek dziecka/dzieci 
Imię i nazwisko rodzica/rodziców 
Numer telefonu + dodatkowy numer telefonu 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy 
pisać: szkola@wkn.pl lub dzwonić: 604 235 902 

Pozdrawiam, 
Antoni Jędrzejewski 

Licencjonowana Szkoła Narciarska WKN 
kom.: +48 604 235 902 
szkola.wkn.pl 
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