BIAŁA SZKOŁA
dla uczniów z klas IV-VII
BIAŁKA TATRZAŃSKA
w programie:
» nauka i doskonalenie jazdy na nartach
» poznawanie kultury Podhala
termin: 28.02. – 07.03.2019 r.

Cena: 1150 zł
BIAŁKA TATRZAŃSKA jest cenionym centrum narciarstwa w Polsce położonym 20 km od Zakopanego;
WARUNKI NARCIARSKIE: ośrodki: Kotelnica Białczaoska, Kaniówka, Bania.
Kilkanaście tras zjazdowych. Stoki są bezpieczne, sztucznie naśnieżane i przygotowane ratrakami.
ZAKWATEROWANIE: pensjonat góralski na Kaniówce, pokojach 3, 4, 5 osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym
i TV. Pensjonat usytuowany jest ok 2 km od kompleksu narciarskiego „Kotelnica” i basenów termalnych
„Term Bania” /skibus/
TRANSPORT: PKP /kuszetka /Szczecin Dąbie – Kraków + /autobus/ Kraków - Białka Tatrzaoska
powrót: Kraków – Szczecin PKP /miejsca siedzące/.
CENA ZAWIERA:
* noclegi /pokoje 3, 4, 5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV/;
* transport
* wyżywienie /trzy posiłki dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną /;
* opiekę kadry nauczycielskiej i instruktorskiej;
* naukę jazdy na nartach z instruktorem /podział na grupy zaawansowania: 4 godziny dziennie x 4 dni/,
* pobyt na basenach Terma Bania /2,5 godz./,
* wycieczkę do Zakopanego ;
* wieczorny kulig z pochodniami /tradycyjne sanie góralskie, ognisko, pieczone kiełbaski /;
* spotkania z góralem – członkiem zespołu ludowego /oryginalny strój mieszkaoców Podhala, gwara,
instrumenty, przyśpiewki, opowieści/
* ubezpieczenie NNW 10.000zł z opcją sporty zimowe w AXA TuiR S.A
* podatek
CENA NIE ZAWIERA:
- karnetów narciarskich /ok. 65 zł x 4 dni zajęd na stoku / +10zł kaucja za karnet/
- kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego- ok. 25 zł x 4 dni zajęd
Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejnośd zgłoszeo. Zgłoszenia przyjmujemy do 11.12. 2018r.
Podczas zapisu należy wpłacid zaliczkę w wysokości 350 zł. Pozostałą sumę /820 zł/ do 11.01.2018r.
Pieniądze na wyciągi i wypożyczenie sprzętu narciarskiego, dzieci powinny mied dopiero w dniu wyjazdu
/ok.370zł/
W sprawie zapisów prosimy kontaktowad się z mgr inż. Krystyną Woźniakowską nauczycielką
wychowania fizycznego.

