
PÓŁKOLONIA NARCIARSKO-SNOWBOARDOWA  
- oferta- 

 
Terminy : 11-15.02.2019, 18-22.02.2019 
Miejsce zbiórki : SP Nr 10, ul. Dominikańska 4, Rzeszów 
Cena : 700 zł 
Wiek uczestników : 6 -12 lat                                                                              Ul. Stojałowskiego 8/54, 35-120 Rzeszów 
Godziny zajęć: 7:30 – 16:30                                                                                  Nip: 813-296-02-09, Tel. 606-141-330 

Tematyka 
Półkolonie narciarsko-snowboardowe cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci.  
Tej zimy zaplanowaliśmy dwa turnusy,  podczas których będziemy przekazywać naszą wiedzę młodym adeptom 
narciarstwa i snowboardu. Zajęcia szkoleniowe dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych 
uczestników na pewno zaowocują poprawą umiejętności i techniki jazdy. 

Podczas dnia szkoleniowego przewidzieliśmy również czas na zabawę na śniegu 😊 

Infrastruktura  
Miejsce naszych zbiórek to SP NR 10, gdzie będziemy spotykać się rano przed wyjazdem, czekać w ciepłych 
pomieszczeniach na zebranie się całej grupy oraz wracać po zakończonych zajęciach.  Dla Państwa wygody 
sprzęt narciarski będzie można zostawić w zamkniętych boksach w szkole aby nie wozić za każdym razem na 
zbiórkę. Na zajęcia narciarsko-snowboardowe będziemy wyjeżdżać do stacji narciarskich, w których panują 
najlepsze warunki śniegowe danego dnia (np. Gogołów, Chyrowa, Przemyśl, Puławy) 

Wyżywienie 
• drugie śniadanie 
• ciepły obiad + herbata 

Program półkolonii 

• 7.30 – 8.00     Zbiórka w Szkole Podstawowej nr 10 

• 8.00 – 9.00     Wyjazd autokarem do stacji narciarskiej 

•            9.30     Rozpoczynamy zajęcia na stoku:  

                       nauka i doskonalenie jazdy na nartach/desce pod okiem instruktorów 

• 13.00 – Obiad 

• 15:00 – Koniec zajęć i wyjazd do Rzeszowa 

• 16.00 – 16:30 Przyjazd na miejsce do Rzeszowa (SP Nr 10) 

Cena obejmuje 
• ubezpieczenie, 
• transport, 
• karnety  
• wyżywienie (II śniadanie, obiad), 
• opiekę kadry pedagogicznej, 
• zajęcia szkoleniowe pod okiem instruktorów, 
• upominek dla każdego uczestnika, 
• Vat 

 

Zapisy i opłaty 
Aby uczestnik został zakwalifikowany na turnus, należy zapoznać się z regulaminem oraz programem 

półkolonii, dokonać zgłoszenia poprzez formularz na stronie internetowej organizatora 
www.maxisport.com.pl → Oferta zima → Półkolonie narciarskie, pobrać, wypełnić i dostarczyć kartę 

kwalifikacyjną a następnie wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł. Pełnej opłaty należy dokonać najpóźniej  
na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego turnusu. Opłaty można dokonać przelewem na konto organizatora 

Bank Millennium o/Rzeszów nr rach. 67 1160 2202 0000 0002 1410 4303 
(w opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz który turnus) 

W przypadku zbyt małej ilości uczestników turnus może zostać odwołany a organizator zwraca wtedy pełną 
wpłaconą kwotę.  

 
! PÓŁKOLONIE ZGŁASZAMY W KURATORIUM OŚWIATY ! 

INFORMACJE NA TEMAT PÓŁKOLONII: 600-710-397 oraz 606-141-330 

UWAGA RABATY 

10% - z Kartą Dużej Rodziny 

   5% - za zapisy i wpłaty do 30.11.2018r. 

   5% - za dwa turnusy 

   5% - dla rodzeństwa 

 

http://www.maxisport.com.pl/

