
Opłaty Zimowa Familiada Sportteam 2022 
Zawarcie Umowy i rezerwacja miejsca następuje w chwili otrzymania przez organizatora: 
- skanu wypełnionej i podpisanej umowy 
- wpłaty na konto UKS Sportteam zaliczki rezerwującej miejsce 
NR KONTA UKS SPORTTEAM - WYJAZDY: 95 1140 2004 0000 3502 7400 7112 
 

 
UCZESTNIK (rok urodzenia) 

Pokoje w wersji standard: 2,3,4os oraz typu studio 2+2 / 2+3 

Cena 
ZALICZKA 

Stanowi potwierdzenie 
rezerwacji miejsca 

DOPŁATA 1             DOPŁATA 2 
do 

10 grudnia 
do 

10 stycznia 

Dorośli 1190zł 400zł 400zł 
Zgodnie z wyliczeniem 

końcowym 
uwzględniającym 

zniżki 

Dzieci 5-17lat (2017-2004) 1590zł 600zł 600zł 

Dzieci 3-4lat (2019-2018)* 490zł 100zł 100zł 

Dzieci do 2lat (2020 i młodsi)** 190zł 50zł 50zł 

Pokoje premium (podwyższony standard) -  dopłata 490zł / rodzina-pobyt 
„ Diety” - dopłata 15zł/1os/1dzień tj. 90zł/os - dla osób ze specjalnymi wskazaniami żywieniowymi. 

* opłata bez szkolenia narciarskiego (możliwe dodatkowo płatne lekcje indywidualne), dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach 
programowych (animacje popołudniowe) ale musi im towarzyszyć rodzic i sprawować nad nimi opiekę 

** nie uczestniczą w zajęciach programowych i szkoleniu narciarskim 

  Zniżki: 
  100zł - dla rodziny 5osobowej i większej  
   100zł - zniżka dla “Seniorów” 60+ 
    50zł - zniżka dla dziecka uczestniczącego w zimowym zgrupowani SKI&SNB Sportteam 2022 

Zaliczka stanowi rezerwację miejsca. Dopłata do pełnej kwoty wyjazdu obowiązuje w terminie do 10.1.2022r. 
Uwaga brak dopłaty za wyjazd do dnia 10.1.2022 skutkować będzie zerwaniem umowy z winy  
zgłaszającego i  wykreśleniem zgłoszonych uczestników z listy wyjazdu UKS Sportteam. 

 
Ceny nie zawierają opłat za karnety narciarskie, wypożyczenie sprzętu oraz opłat za specjalne wskazania 
żywieniowe – „diety”. 
 
Narciarskie grupy dziecięce: 
5-6/7lat (roczniki 2017-2016/2015) - poziom początkujący  
 7/8-9lat (roczniki 2015/2014-2013) - poziom doskonalenie 
9-12lat (roczniki 2013-2010) - poziom doskonalenie/zaawansowany 
12-17lat (roczniki 2010-2005) - poziom doskonalenie/zaawansowany 

 
W przypadku uczestników których poziom umiejętności lub sprawności fizycznej nie pozwoli na poprowadzenie 
szkolenia w grupie, lub rezygnacji uczestnika, organizator może wykluczyć uczestnika z zajęć i zaproponować 
szkolenie indywidualne - dodatkowo płatne, w formie niekoniecznie zgodnej z przedstawioną w ofercie Familiada 
2022. W powyższych sytuacjach nie ma możliwości zwrotu poniesionych wcześniej kosztów. 

 

Możecie Państwo we własnym zakresie dokonać ubezpieczenia 
od rezygnacji z wyjazdu celem pokrycia jego kosztów w przypadku sytuacji losowej - zachorowań, 
kontuzji itp. 

Informacje na temat szczegółów oferty ubezpieczeniowej mogą Państwo uzyskać u przedstawiciela PZU: 
P.Wojciech Stefański pzuwojtek@gmail.com tel. 796-818-818  
Ubezpieczenia można dokonać najpóźniej 3 dni robocze od daty podpisania umowy i wpłaty zaliczki 
W późniejszym terminie jest to nie możliwe (Warunki PZU). Szacunkowy koszt ubezpieczenia to ok. 3%/ 
wartości umowy. 


