
Opłaty Zimowe Sportowiska 2019 
Zawarcie Umowy i rezerwacja miejsca następuje w chwili otrzymania przez organizatora: 
- wypełnionego formularza zgłoszenia (on-line)  
- przesłanie na adres biura: wypełnionej i podpisanej umowy oraz karty kwalifikacyjnej uczestnika 
- wpłaty na konto UKS Sportteam zaliczki rezerwującej miejsce 
NR KONTA UKS SPORTTEAM - WYJAZDY:   95 1140 2004 0000 3502 7400 7112 
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Dla dziecka jadącego z Klubem 
Sportteam kolejny raz 1890zl 

600zł 600zł 660zł 
690zł 750zł 

Dla dziecka jadącego z Klubem 
Sportteam pierwszy raz 1980zł 780zł 840zł 

100zł zniżka dla dzieci uczęszczających na zajęcia Sportteam (tenis, pływanie) 
80zł zniżka dla rodzeństwa (odliczona przy opłacie za drugie dziecko) 

Uwaga brak dopłaty za Sportowisko do dnia 10.1.2019 skutkować będzie zerwaniem umowy z winy zgłaszającego i 
wykreśleniem uczestnik z listy wyjazdu UKS Sportteam. 

 
Uczestnikom naszych Sportowisk w czasie trwania wyjazdów nie są proponowane 
dodatkowo płatne atrakcje, a program nie obejmuje czasu na nie!  
Wszystkie bloki zajęć Sportteam - treningi i animacje - wliczone są w cenę wyjazdu! 
  
Wypożyczenie sprzętu narciarskiego lub snowboardowego jest możliwe i wiąże się z dodatkową opłatą:  
Zalecamy wypożyczenie sprzętu w Warszawie – pozwoli to na wybranie deski, nart, butów,  
i wiązań według własnych preferencji – cena, jakość.. 
Sprzęt można wypożyczyć również na miejscu - opłata to ok 40zł/doba - cenę będziemy 
negocjować w dniu pobierania sprzętu - przy wypożyczeniu grupowym liczymy na rabat więc 
zaoszczędzona kwota zostanie zwrócona uczestnikowi. 
Ze względu na bezpieczeństwo nie będziemy wybierać najtańszych wypożyczalni! 
 
Skipas - karnet zjazdowy - opłata w zależności od wieku i poziomu zaawansowania! 
Właściwą kwotę należy przekazać kierownikowi Sportowiska w dniu wyjazdu na zbiórce autokarowej! 
Białka-Tatrzańska - cennik TatrySki (www.tatryski.pl)  
Szczyrk  - cennik Szczyrkowski  (www.szczyrkowski.pl) 

 
 
Informujemy, że mogą Państwo we własnym zakresie dokonać  ubezpieczenia   
od kosztów rezygnacji z wyjazdu!  (w przypadku sytuacji losowej - zachorowań, kontuzji itp.) 
Rekomendowany przez Klub Sportteam przedstawiciel PZU. P.Wojciech Stefański tel. 796-818-818 
Ubezpieczenia można dokonać najpóźniej 3 dni robocze od chwili podpisania umowy lub wpłaty zaliczki 
 - w późniejszym czasie jest to nie możliwe (Warunki PZU). Koszt ubezpieczenia to 3% wartości umowy. 

 


