
Warszawski Klub Narciarski
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Narciarska

ZAKOPANE 
2017/2018

przygoda!



Zapraszamy na 
Przedszkola Narciarskie HeroSki organizowane 
przez Warszawski Klub Narciarski! 
Nasze przedszkola skierowane są do najmĿodszych dzieci w wieku 3-6 lat, które zaczynają swoją 
przygodę z narciarstwem lub jeżdżą na nartach od niedawna. 
Pod okiem doświadczonych instruktorów dzieci rozwijają swoje umiejętności narciarskie oraz  
uczą się samodzielności i pracy w grupie rówieśniczej. 
Oprócz jazdy na nartach popoĿudniami spotykamy się z dziećmi na animacjach.  

Terminy 
10-17.12.2017 
14-21.01.2018 
21-28.01.2018 

25.02-04.03.2018 
04-11.03.2018 
11-18.03.2018



Program wyjazdu 
Niedziela 
Przyjazd do ośrodka i zakwaterowanie 
Zebranie organizacyjne o godzinie 18:00 
Kolacja 
PoniedziaĿek - Piątek 
8:00 - 9:00 Śniadanie 
9:45 -14:45 Szkolenie narciarskie                                  	            
(w trakcie zajęć przerwa na stoku) 
15:00 -16.30 Obiad 
16:30 -18:00 Animacje dla dzieci 
18:00 -19:00 Kolacja 
Sobota  
8:00 - 9:00 Śniadanie 
9:45 - 13:30 Szkolenie narciarskie + Zawody 
14:30 - 16:00 Obiad 
16:00 Podsumowanie zawodów  
	 i wręczenie nagród 
18:00 - 19:00 Kolacja 
Niedziela  
Śniadanie i wykwaterowanie



                                                          Ceny nie zawierają transportu Warszawa – Zakopane – Warszawa

Cena dla dziecka zawiera: 

1. Zakwaterowanie z wyżywieniem w Pensjonacie 
Basieńka w Zakopanem (3 posiĿki dziennie) 
2. 6 dniowe szkolenie z instruktorem  
3. Karnety  
4. Transport na miejscu (Basieńka – stok – Basieńka) 
5. Ubezpieczenie  
6. Zajęcia popoĿudniowe i liczne atrakcje 

W okresie feryjnym: 

CzĿonkowie WKN z opĿaconą skĿadką                                               
za sezon 2017/2018: 

2200 zĿ – dziecko 
990 zĿ - dorosĿy bez szkolenia 
1440 zĿ – dorosĿy ze szkoleniem 

Osoby niezrzeszone lub czĿonkowie WKN 
bez opĿaconej skĿadki za sezon 2017/2018: 

2400 zĿ – dziecko 
1100 zĿ – dorosĿy bez szkolenia 
1600 zĿ – dorosĿy ze szkoleniem 

Cena przedszkola

Cena dla dorosĿego zawiera: 

1. Zakwaterowanie z wyżywieniem w Pensjonacie 
Basieńka w Zakopanem (3 posiĿki dziennie)        
2. Ubezpieczenie 
3. Szkolenie - w przypadku wyboru opcji dorosĿy  
ze szkoleniem i dojazd na stok

Poza feriami: 

CzĿonkowie WKN z opĿaconą skĿadką                                                
za sezon 2017/2018: 

2070 zĿ – dziecko 
900 zĿ - dorosĿy bez szkolenia 
1350 zĿ – dorosĿy ze szkoleniem 

Osoby niezrzeszone lub czĿonkowie WKN 
bez opĿaconej skĿadki za sezon 2017/2018: 

2300 zĿ – dziecko 
1000 zĿ – dorosĿy bez szkolenia 
1500 zĿ – dorosĿy ze szkoleniem 



WARUNKI PðATNOŚCI: 
Zaliczka pĿatna w ciągu 3 dni od momentu zapisu: 
800 zĿ/dziecko  
400 zĿ/dorosĿy ze szkoleniem  
300 zĿ/dorosĿy szkolenia 

Zaliczka jest bezzwrotna! 

Reszta kwoty pĿatna na 21 dni przed wyjazdem. 

Brak wpĿaty zaliczki w określonym czasie jest równoznaczny 

z anulowaniem rezerwacji. 

PĿatności za obóz można dokonać: 

1. Przelewem na konto WKN: 71 1240 5950 1111 0000 4769 1854 
2. Gotówką lub kartą w Sekretariacie WKN 

W tytule przelewu należy wpisać NUMER WYJAZDU oraz imiona i nazwiska 
uczestników wyjazdu! 
821/2017 - 10.17.12.2017      831/2018 - 25.02-04.03.2018 
826/2018 - 14-21.01.2018     832/2018 - 04-11.03.2018 
827/2018 - 21-28.01.2018     833/2018 - 11-18.03.2018 

Przedszkole zaczyna się w niedzielę obiadokolacją i kończy się w kolejną niedzielę śniadaniem. 

W przypadku wykupienia wyĿącznie szkolenia koszt wynosi: 
Z dojazdem na stok - dla klubowiczów z opĿaconą skĿadką -1350 zĿ, dla pozostaĿych - 1490 zĿ  
Bez dojazdu na stok - dla klubowiczów z opĿaconą skĿadką -1200 zĿ, dla pozostaĿych - 1320 zĿ 

ZgĿoszenia na wyjazd przyjmujemy wyĿącznie mailowo na adres wkn@wkn.pl, a wszelkich informacji dotyczących 
przedszkola udziela kierownik wyjazdu Marta OkuĿowicz (+48 735 988 358).

mailto:wkn@wkn.pl
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Śmigaj z nami Heroskami!

Zapraszamy na  facebook 
Warszawskiego Klubu Narciarskiego!


