
SZKOŁA NARCIARSTWA 

I SNOWBOARDU

2019/2020



LICENCJONOWANA SZKOŁA

NARCIARSKA /WYPOŻYCZALNIA

„POLANA SOSNY” NIEDZICA

Cennik na sezon 2019/2020 r.
LEKCJE INDYWIDUALNE (NARTY, SNOWBOARD)

1 osoba 2 osoby 3 osoby
Grupy  150 zł  

godzina 60 zł 47 zł80 zł



Oszczędzaj w pakietach !

Zajęcia pakietowe płatne z góry, do wykorzystania w sezonie 2019/2020r.

po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej +48 885 70 70 71.



Cennik wypożyczalnia 

UWAGA: grupy wycena indywidualna



KURS SYLWESTROWY DLA DZIECI

INFORMACJE
Kurs 4 dniowy obejmuje 8 h szkolenia 

(2 godziny dzienne) 

w max. 5 osobowych grupach. 

Istnieje możliwość dołączenia do grupy 

w zależności od poziomu zaawansowania dziecka oraz wolnych 

miejsc w grupie. 

W przypadku małej frekwencji

proponujemy lekcje indywidualne. 

Cena: 450 zł/kurs 

Dla naszych najmłodszym kursantów zapraszamy na naukę jazdy jeszcze w starym roku 2019 ! 

TERMIN KURSU: 

28 GRUDZIEŃ (czwartek) - 31 GRUDZIEŃ (niedziela) 2019 r.

Cena zawiera:
- szkolenie narciarskie, opiekę licencjonowanych instruktorów szkoły Fun 

School,

- korzystanie z materiałów dydaktycznych szkoły: bramki, pachołki, 

figurki,

- koszulki Fun School na czas szkolenia,

- na zakończenie kursu mini-zawody z pomiarem czasu, dyplomami i 

niespodzianką dla każdego z uczestników

Dodatkowo oferujemy także wypożyczenie sprzętu w firmowej 

wypożyczalni. Przejazdy płatne dodatkowo. 

Kask obowiązkowo dla dziecka do 16 roku życia.
Do zakwalifikowania na kurs niezbędna wpłata za kurs w wysokości 200zł (dziecko) na poniższe konto:

ING o Zakopane : 73 1050 1474 1000 0090 9254 5491.



KURSY FERYJNE DLA DZIECI
Najlepsza propozycja by dzieci poprzez zabawę uczyły się jazdy na nartach wraz z rówieśnikami. 

Na terenie przedszkola znajdują się figurki i zabawki które umilają część zajęć. 

Na koniec kursu każde dziecko staruje w zawodach, kibicowanie rodziców obowiązkowe! 

Dla wszystkich uczestników dyplomy.

INFORMACJE
Kurs 5 dniowy obejmuje 10 h szkolenia 

(2 godziny dzienne) 

w max. 5 osobowych grupach. 

Istnieje możliwość dołączenia do grupy 

w zależności od poziomu zaawansowania dziecka oraz wolnych 

miejsc w grupie. 

W przypadku małej frekwencji

proponujemy lekcje indywidualne. 

Cena: 550 zł/kurs 

Cena zawiera:
- szkolenie narciarskie, opiekę licencjonowanych 

instruktorów szkoły Fun School,

- korzystanie z materiałów dydaktycznych szkoły: bramki, 

pachołki, figurki,

- koszulki Fun School na czas szkolenia,

- na zakończenie kursu mini-zawody z dyplomami 

i niespodzianką dla każdego z uczestników

Dodatkowo oferujemy także wypożyczenie sprzętu w 

firmowej wypożyczalni. Przejazdy płatne dodatkowo. 

Kask obowiązkowo dla dziecka do 16 roku życia.

Do zakwalifikowania na kurs niezbędna wpłata za kurs w wysokości 200zł (dziecko) na poniższe konto:

ING o Zakopane : 73 1050 1474 1000 0090 9254 5491.



Zapraszamy w poniższych terminach

Kurs I 13-17.01.2020 r.

Kurs II 20-24.01.2020 r.

Kurs III 27.01-31.01.2020 r.

Kurs IV 03-07.02.2020 r.

Kurs V 10-14.02.2020 r.

Kurs VI 17-21.02.2020 r.

Zapisz rodzeństwo lub dzieci znajomych:

5 % zniżki - 2 dzieci 

10 % zniżki - 3 dzieci



ZAPRASZAMY DO NIEDZICY 

w sezonie 2019/2020


