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Zimowisko 2018  PORONIN 

Aktywne ferie-zimowisko z nauka jazdy lub doskonaleniem techniki narciarskiej lub snowboardowej. W programie 
również zajęcia mające na celu aktywny wypoczynek. Uczestnicy dowiedzą się jak atrakcyjnie i bezpiecznie spędzać 
swój wolny czas, żeby się dobrze czuć i być zdrowym. W trakcie pobytu nauczymy się jak przełamać własny strach 
przed błędami w udzielaniu pierwszej pomocy. 

PORONIN-to podhalańska miejscowość u podnóża Tatr, miejsce sportów zimowych oddalone 7 km od Zakopanego.  
SKI SUCHE to ośrodek narciarski położony w Suchem koło Poronina na północnym zboczu Rafaczańskiej Grapy. 
Czteroosobowa kolej linowa , dobrze przygotowane szerokie i łagodne  trasy http://skisuche.com/stacja/trasy 

Termin i cena 

TERMIN uczestnik 12-16 lat 

11.02 - 17.02.2018 895 zł 

CENA ZAWIERA : 

ZAKWATEROWNIE:  6 noclegów w Ośrodku  WERONIKA INN w PORONINIE ,                                                   
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie/śniadanie, obiad, kolacje w formie bufetu,  prowiant na powrót,                                                                                                                                                                            
Opieka pedagogiczna -sportowa, instruktor narciarski, snowboardowy,                                                                           
Nauka i doskonalenie jazdy/ dla chętnych/,zajęcia na basenie w ośrodku ,                                                                
Realizacja ramowego programu pobytu /w tym zajęcia z Ratownikiem medycznym w zakresie pierwszej pomocy ,                                                                                                                                               
Przejazd autokarem lub przy mniejszej ilości uczestników-BUS/,                                                                        
Ubezpieczenie NNW, bagaż, Opieka medyczna na telefon,                                                                                            
Transfery z ośrodka do stacji SKISUCHE , podatek VAT                                                                                                          
CENA NIE ZAWIERA                                                                                                                                                        
wypożyczenie sprzętu narciarskiego :narty, buty, kijki, kask/dopłata za cały turnus 125zł od osoby/       karnet 
narciarski: od 5.50 do 7,00 zł za pojedynczy przejazd/w zależności od wybranego wyciągu /Kaucja za karnet 10 zł. / 
Ceny wyciągów podane są w przybliżeniu i mogą ulec zmianie.                                                                                           
UWAGI :                                                                                                                                                                                      
wymagana ważna legitymacja szkolna do zakupu zniżkowego karnetu. 

Prosimy zabrać nieprzemakalne buty-2pary,2x rękawiczki, krem na mróz filtrem, zimowa czapkę, szybko schnące 
ubranie do zabaw na śniegu, Osoby korzystające z jazdy na stoku dodatkowo: sprzęt narciarski/snowboard, gogle, 
kask ochronny, kijki, kombinezon/. 

PROMOCJA - stwórz własną grupę i uzyskaj rabat :                              

4 osoby = rabat 30 zł /osobę  , 5-10 osób = rabat 60 zł/osobę  

11-20 osób = rabat 100 zł/osobę  

Promocja do 23.12.2017 , ilość miejsc ograniczona . 
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