
Treningi narciarskie i snowboardowe 
 
Grupy będą tworzone przy minimum 4osobach w podobnym wieku i o zbliżonym poziomie
zaawansowania. Dolna granica
Szkolenie: 5dni ok.25-30h zajęć. Rodzice przekazują dzieci w miejscu zbiórki (wybrana 
stacja narciarska) o godzinie 9:45
czasie nasz zespół prowadzi treningi 
Instruktorów wspierają opiekunowie 
są do dyspozycji dbając o bezpieczeństwo 
toaleta, poczęstunek). Rodzice mogą przekazać dzieciom kieszonkowe tak by w 
przerwach treningowych mogły kupić sobie coś słodkiego, coś do picia lub
przekąski. W przypadku młodszych grup istnieje możliwość odbioru d
zajęć na dodatkowy posiłek (szczegóły organizacyjne przekażemy pierwszego dnia 
Familiady na odprawie z koordynatorem szkolenia)

 
Narciarskie grupy dziecięce: 

5-6/7lat (roczniki 2018-2017/201
7/8-9lat (roczniki 2016/2015-201
9-12lat (roczniki 2014-2011)-doskonalenie/zaawansowany
12-17lat (roczniki 2011-2004)-

 
Snowboardowe grupy dziecięce 
zbliżonym poziomie zaawansowania. Dolna

 

*zajęcia dla dzieci w wieku 5 -
w formie “Ski przedszkola” tj. 
uczestników przez 5 dni w godzinach 10:00
- szkolenie w grupie 4-6osobowej z jednym trenerem prowadzącym oraz

opiekunem (pomocnikiem) w
- szkolenie zindywidualizowane 1

wymiennie z grupą pozostającą
 
 
Dla rodziców zainteresowanych szkoleniem oferujemy konsultacje i wskazówki oraz
dodatkowo płatne lekcje indywidualne
wiadomość. 

 

Uwaga należy wykupić we własnym

snowboardowe - informacje! 

Grupy będą tworzone przy minimum 4osobach w podobnym wieku i o zbliżonym poziomie
granica wieku na szkolenie wynosi 5 lat. 

30h zajęć. Rodzice przekazują dzieci w miejscu zbiórki (wybrana 
stacja narciarska) o godzinie 9:45-10:00 a odbierają o godzinie 15:30-15:45. W
czasie nasz zespół prowadzi treningi i sprawuje pełną opiekę nad uczestnikami zajęć.
Instruktorów wspierają opiekunowie i animatorzy Klubu Sportteam którzy w razie potrzeby 
są do dyspozycji dbając o bezpieczeństwo i comfort dzieci (przerwy odpoczynkowe, 
toaleta, poczęstunek). Rodzice mogą przekazać dzieciom kieszonkowe tak by w 
przerwach treningowych mogły kupić sobie coś słodkiego, coś do picia lub

W przypadku młodszych grup istnieje możliwość odbioru dziecka w czasie 
zajęć na dodatkowy posiłek (szczegóły organizacyjne przekażemy pierwszego dnia 
Familiady na odprawie z koordynatorem szkolenia) 

/2016)-początkująca*  
2014)-doskonalenie 
doskonalenie/zaawansowany 
-doskonalenie/zaawansowany 

Snowboardowe grupy dziecięce - otworzymy przy minimum 4osobach w podobnym 
zaawansowania. Dolna granica wieku na szkolenie wynosi

- 6/7 lat na poziomie początkującym będą zorganizowane
tj. zależnej od możliwości fizycznych - umiejętności

5 dni w godzinach 10:00-15:30 
6osobowej z jednym trenerem prowadzącym oraz 

w wymiarze 4-5h (zawiera przerwy odpoczynkowe)
szkolenie zindywidualizowane 1-2osoby z trenerem prowadzącym w wymiarze 1

pozostającą pod opieką wychowawcy na animacjach 

Dla rodziców zainteresowanych szkoleniem oferujemy konsultacje i wskazówki oraz
indywidualne – zainteresowanych prosimy o wczesniejszą 

własnym zakresie ubezpieczenie NNW narciarskie!

Grupy będą tworzone przy minimum 4osobach w podobnym wieku i o zbliżonym poziomie 

30h zajęć. Rodzice przekazują dzieci w miejscu zbiórki (wybrana 
15:45. W tym 

i sprawuje pełną opiekę nad uczestnikami zajęć. 
którzy w razie potrzeby 

(przerwy odpoczynkowe, 
toaleta, poczęstunek). Rodzice mogą przekazać dzieciom kieszonkowe tak by w 
przerwach treningowych mogły kupić sobie coś słodkiego, coś do picia lub ciepłe 

ziecka w czasie 
zajęć na dodatkowy posiłek (szczegóły organizacyjne przekażemy pierwszego dnia 

otworzymy przy minimum 4osobach w podobnym wieku i o 
szkolenie wynosi 9/10 lat. 

6/7 lat na poziomie początkującym będą zorganizowane 
umiejętności 

odpoczynkowe) lub 
2osoby z trenerem prowadzącym w wymiarze 1-2h 

 i odpoczynku 

Dla rodziców zainteresowanych szkoleniem oferujemy konsultacje i wskazówki oraz 
prosimy o wczesniejszą 

narciarskie! 


