
PRZEDSZKOLA NARCIARSKIE W.k.n
basieńka 2022/2023



Nasze przedszkola 
skierowane są do 

najmłodszych dzieci 
w wieku 3-7 lat, 

które zaczynają 
swoją przygodę 

z narciarstwem lub 
jeżdżą na nartach  

od niedawna.

Pod okiem doświadczonych 
instruktorów w.k.n 

dzieci rozwijają swoje 
umiejętności narciarskie 

oraz uczą się  
samodzielności  

i współpracy  
w grupie.

Jednakże nie samymi nartami się żyje, dlatego popołudniami organizujemy 
animacje podczas których prowadzone są zajęcia plastyczne, sportowe i inne.

PRZEDSZKOLA NARCIARSKIE
warszawskiego klubu narciarskiego





Początki Willi Basieńka sięgają 1922 roku. 
Willa Basieńka to rodzinny Pensjonat 
usytuowany w rekreacyjnej części 
Zakopanego blisko kolejki na Kasprowy 
Wierch oraz kompleksu rekreacyjnego 
Nosal. Dla gości przygotowano 1,2,3 i 4 
osobowe, pokoje – wszystkie z pełnym 
węzłem sanitarnym i RTV. Ponadto do 
dyspozycji są: sala kominkowa, bezpłatne 
wi-fi, bilard, tenis stołowy, grill, plac zabaw 
dla dzieci, siłownia na świeżym powietrzu 
oraz sala gimnastyczna. 

Obiekt posiada bezpieczny i bezpłatny 
parking. W pensjonacie serwowana jest 
pyszna domowa kuchnia.

www.basienka.com.pl

WILLA BASIEŃKA

https://www.basienka.com.pl/


niedziela
Przyjazd do Basieńki (od godz. 15:00)
18:00 – zebranie organizacyjne
18:00 – 19:00 Kolacja

poniedziałek-piątek
08:00 - 09:00 – śniadanie
09:45 - 14:00 – szkolenie narciarskie
       [ok. 11:30 – przerwa na stoku]
14:30 - 15:30 – obiad
16:30 - 18:00 – animacje dla dzieci
18:00 - 19:00 – kolacja

sobota
08:00 - 09:00 – śniadanie
10:00 - 11:30 – jazda na nartach
12:00 - 13:30 – zawody, rozdanie nagród
14:30 - 16:00 – obiad
18:00 - 19:00 – kolacja

niedziela
Śniadanie i wykwaterowanie



grudzień/MARZEC
• 3460 zł – dziecko ze szkoleniem ( 3150 zł )
• 1350 zł – dorosły bez szkolenia ( 1230 zł )

• 2270 zł – dziecko dochodzące na treningi z dojazdem ( 2060 zł )

ferie [LUTY]
• 3550 zł – dziecko ze szkoleniem ( 3230 zł )
• 1450 zł – dorosły bez szkolenia ( 1320 zł )
• 2270 zł – dziecko dochodzące na treningi z dojazdem ( 2060 zł )

Cena dla dziecka zawiera:
Zakwaterowanie w Willa Basieńka w Zakopanem z wyżywieniem (3 posiłki 
dziennie) • 6 dni szkolenia z instruktorem • Karnety • Transport na miejscu 
(Basienka – stok – Basieńka) • Ubezpieczenie • Gadżety wyjazdowe  
• Zajęcia popołudniowe i liczne atrakcje.

Cena dla dorosłego zawiera:
Zakwaterowanie w Willa Basieńka w Zakopanem z wyżywieniem  
(3 posiłki dziennie) • Ubezpieczenie 

Ceny nie zawierają transportu: Warszawa–Zakopane–Warszawa

*ceny w nawiasach  dla członków WKN 
z opłaconą składką na 22/23

szkolenie dla dorosłych - grupa min, 5 osób. 
koszt 900 zł za 5 dni szkolenia (bez karnetów i dojazdów na stok)

dopłata za pobyt psa – 60 zł



zaliczka: 
Płatna w ciągu 3 dni od momentu zapisu 
i potwierdzenia rezerwacji. 
• 1000 zł – dziecko
• 400 zł – dorosły bez szkolenia

Brak wpłaty zaliczki w określonym czasie jest 
równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.

Zaliczki są bezzwrotne!
Pozostała kwota płatna najpóźniej 30 dni 
przed wyjazdem.

sposoby płatności: 
• Wyłącznie przez system rezerwacyjny
poprzez LINK podany przy rezerwacji

ZAPISY:
zapisy przyjmujemy wyłącznie 
przez system rezerwacyjny
NA STRONIE WWW.WKN.PL

https://wkn.pl/pl/aktualnosci/informacje-ogolne/przedszkola-narciarskie-w-pensjonacie-basienka-w-zakopanem


Ania FRANCZAK

TEL. +48 735 988 358
przedszkola@wkn.pl

WWW.WKN.PL

Cześć! Mam na imię Ania i jestem kierownikiem Herosków. 
Na wyjazdach dbam zarówno o stronę organizacyjną jak  
i szkoleniową. Od wielu lat pracuję z dziećmi, które zarażam 
pasją do sportu, a szczególnie do nart. W Warszawie organizuję 
treningi ogólnorozwojowe i narciarskie dla naszych Herosków.

KONTAKT

https://www.facebook.com/WarszawskiKlubNarciarski/
https://www.instagram.com/heroski_wkn/
mailto:przedszkola%40wkn.pl%20?subject=
http://WWW.WKN.PL 

