JAWORZYNA KRYNICKA

tel. 534 802 802
OFERTA 2019/2020r.

tel. 534 903 903

Szkolenia grupowe dla dorosłych
Nowość sezonu 2019/2020r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadziliśmy
nową formę szkoleń.
Zapisz swoje dziecko do Akademii Misia Polarnego,
a sam doskonal umiejętności na 7 trasach zjazdowych Jaworzyny
Krynickiej.
CENA: 590 zł osoba CENA PROMOCYJNA: 425 zł/osoba
Szkolenie obejmie 3 dni pod poniedziałku do środy (za wyjątkiem kursów noworocznych),
tak byś mógł kibicować najmłodszym w czwartek podczas zawodów i w piątek na teście
SITNUSIA oraz uroczystym zakończeniu w naszej Akademii. Oferta skierowana dla osób
dorosłych.
•szkolenie w grupach od 3 do 6 osób
•na podobnym poziomie zaawansowania
•poniedziałek/wtorek/środa - od 10:00 do 13:00 - 3 h dziennie
•15 minutowa przerwa podczas zajęć od 11:30 do 11:45
•zapewniamy wejścia poza kolejnością na wszystkie wyciągi stacji
•doświadczonego i uśmiechniętego instruktora
•wideo analizę podczas przerwy we wtorek każdego turnusu

PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE MISIA POLARNEGO SMYKI- wiek 3-6 lat
Przedszkole narciarskie Akademia Misia Polarnego
skierowane do najmłodszych narciarzy. Od tego sezonu na
Jaworzynie pojawi się specjalna strefa - ogródek narciarski.
Będzie to miejsce gdzie najmłodsi adepci będą zdobywać
swoje pierwsze umiejętności na specjalnych matach i torach
przeszkód. Powstanie tam również lodowe igloo, gdzie zabawy
poprowadzą animatorzy.

CENA 850zł
Uczestnicy Akademii sezon 2018/2019r.
kolejne dziecko
(rodzeństwa/znajomych): 800zł
AKADEMIA MISIA POLARNEGO JUNIOR kursy dla
dzieci w wieku 7 - 14 lat
AKADEMIA MISIA POLARNEGO skierowana jest do
starszych dzieci. Zajęcia prowadzimy na 10 km tras
narciarskich Jaworzyny. Codziennie uczymy się nowych
umiejętności. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku. W zależności od umiejętności i wieku dzieci
przydzielane są do grup. Każdy uczestnik otrzyma Indeks
z miejscem na pieczątki. Na koniec szkolenia odbywa
się sprawdzian umiejętności na Odznakę Misia
Polarnego i uroczyste wręczenie nagród.

UWAGA NOWOŚCI NA SEZON 2019/20r.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowe bardzej dogodne dla rodziców godziny kursów 10-14-ta
Ciepły posiłek podczas przerwy między zajęciami
Animacje dla dzieci nie jeżdżących lub zmęczonych w sali zabaw
Zawody sportowe – slalom z pomiarem czasu w formie zabawy
Nagrody dla uczestników zawodów sportowych
Strefa Akademii Misia Polarnego przy restauracji „Widokówka”
Dla najmłodszych kursantów, animatorka na stoku
Mała niespodzianka 😃

ZAPRASZAMY
SEZON 2019/20r.

