MAŁOLATY DO NART
TYLICZ
09.01.2021 – 16.01.2021
„Małolaty do nart” zima czas start to rodzinny wyjazd narciarski organizowany z myślą o
najmłodszych. Szkolenie narciarskie dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat na każdym poziomie
zaawansowania. Możliwość szkolenia również dla osób dorosłych.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek "U Krysi i Jasia" położony w bezpośrednim sąsiedztwie cetrum
narciarskiego Master Ski. Obiekt dysponuje pokojami 2,3 i 4 – osobowymi w wysokim
standardzie. Duża, bezpieczna przestrzeń, smaczna domowa kuchnia oraz rodzinna atmosfera
ośrodka zapewniają wspaniały wypoczynek dla ciała i ducha.
https://www.tylicznoclegi.pl/

REGION NARCIARSKI: Ośrodek narciarski Master-Ski to rodzinna stacja z idealnymi
warukami do szkolenia dzieci i dorosłych. Szerokie trasy sprzyjają nauce jazdy na krawędziach,
a ich różnorodność sprawia, że nie ma tutaj miejsca na nudę. Z dodatkowych atrakcji jest
również funpark, snowpark dla bardziej ekstremalnych oraz "czarodziejski las" z przejazdem
pomiędzy drzewami. Mikroklimat Tylicza gwarantuje dobre warunki narciarskie nawet w dobie
ocieplenia klimatu :)

SZKOLENIE NARCIARSKIE: Zajęcia prowadzą instruktorzy z uprawnieniami PZN i SITN oraz
bogatym doświadczeniem. Zajęcia w grupach max. 8 osobowych (zależnie od poziomu
zaawansowania). Program szkolenia obejmuje zarówno podstawowe umiejętności poruszania
się na nartach i korzystania z wyciągów, jak również doskonalenie techniki jazdy na krawędziach
oraz jazdy sportowej. Wieloletnie doświadczenie, autorski system szkolenia z wykorzystaniem
łączników dziobów nart oraz zastosowanie gier i zabaw w procesie nauki sprawiają, że
początkujący chętniej i szybciej opanowują podstawowe umiejętności narciarskie. Nauka w
małych grupach rówieśniczych pomaga osiągnąć szybsze postępy, zwiększa motywację i daję
większą frajdę z zabawy na śniegu.

CENA ZA SZKOLENIE NARCIARSKIE I KARNET:
Dzieci – 1290 zł
Osoby dorosłe - 880 zł
PRZYKŁADOWY PLAN DNIA:
08:00 – śniadanie
09:30 – wyjście na stok, szkolenie narciarskie
12:00 – przerwa na herbatkę i coś "na ząb"
13:00 – szkolenie popołudniowe
15:30 – powrót do ośrodka
16:30 – obiadokolacja
18:00 – zajęcia integracyjne, rysunkowe, bajki itp.
21:00 – wieczorne wyciszenie dla dzieci 😉
CENA ZAWIERA:
» 5 dni szkolenia;
Dzieci ok. 4/5 godzin dziennie,
dorośli tylko do południa ok. 2h
dziennie
» zawody narciarskie
» 6 dniowy skipass
» jazda na tyczkach
» sesja foto, analiza video
» zajęcia wieczorne dla dzieci
» medale, dyplomy i upominki
» ubezpieczenie NNW

CENA NIE ZAWIERA:
» zakwaterowania –
Ośrodek „U Krysi i Jasia” - 7 noclegów z
wyżywieniem HB:
 Osoba dorosła - 875 zł
 Dzieci do 7 roku – 665 zł
» transportu – dojazd własny
» kaucji zwrotnej za skipass ( 10 zł)

ZGŁOSZENIA: e-mail jan.krosny@gmail.com
W tytule maila: "TYLICZ 2021"
W treści: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu.
Masz pytanie?
📞 Janek + 48 605 429 125
SPORTBAZA SP. Z O.O. ul. Wczasowa 14 C/1 40-694 Katowice

