
 
 

Treningi narciarskie w Klubie Sportteam "Górka Szczęśliwicka"  
 
W związku ze zbliżającym się sezonym zimowym rozpoczynamy przygotowania i zapraszamy  

na kurs narciarski, który będziemy realizować na "Górce Szczęśliwickiej". 
Kurs obejmuje doskonalenie techniki jazdy w szczególności: skręt równoległy, skręt równoległy NW i   

śmig oraz trening sportowy – slalom gigant. Zapraszamy wszystkich spragnionych zimowego szaleństwa, warto dobrze przygotować się 

na nadchodzące wyjazdy w góry! Zapewniamy profesjonalne zajęcia narciarskie i wszechstronne przygotowanie fizyczne realizowane 
zgodnie z planem i założeniami naszych instruktorów. 

Doświadczona i wykwalifikowana kadra gwarantuje wysoką jakość zajęć! 
 
Kurs realizujemy weekendowo w grupach 5-7osobowych, treningi w soboty i niedziele (do ustalenia), wstępnie proponujemy:  
Grupa1  sobota godz.10:00-12:00 dla dzieci 8-10lat (poziom umiejętności: doskonalenie/zaawansowany) 
Grupa2  sobota godz.12:00-14:00 dla dzieci 6-8lat (poziom umiejętności: początkujący-doskonalenie) 
Grupa3  sobota godz.14:00-16:00 dla dzieci 10-12lat (poziom umiejętności: doskonalenie/zaawansowany) 
Grupa3  niedziela godz.10:00-12:00 dla dzieci i młodzieży od 12lat (poziom umiejętności: doskonalenie/zaawansowany) 
 
Szkolenie koordynuje i poprowadzi licencjonowany instruktor PZN i SITN, od wielu lat pracujący z dziećmi i młodzieżą oraz 
utytułowanymi grupami sportowymi: Michał Sroka tel.517-941-084 / e-mail: trener@sportteam.pl 
 
20.X SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - TRENING WERYFIKUJĄCY POZIOM UMIEJĘTNOŚCI (zajęcia bezpłatne nalezy wykupić karnet zjazdowy) 
                                                                OBOWIĄZUJĄ ZAPISY - SMS pod numer 517-941-084 o treści imię i nazwisko/rok urodzenia/ Sportteam 
                                      
Harmonogram zajęć 27.X.2018 - 9.III.2019r 
 
I Kurs 7spotkań po 2h + zawody 27.X - 15.XII.2018  
 
II Kurs 7spotkań po 2h + zawody 5.I-9.III.2019 
                                                                                                              
 PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC  

SOBOTA 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  2 9 16 23 30 

NIEDZIELA 7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  3 10 17 24 31 

 
Opłaty: 

730zl/1os - kurs 7spotkań po 2h  
40zł - zniżka dla dzieci uczęszczających na inne zajęcia w Klubie Sportteam (tenis, pływanie) oraz rodzeństw. 
 
Opłatę rozliczamy przelewem na numer konta Klubu Sportteam: 95 1140 2004 0000 3502 7400 7112 
Opłata nie zawiera karnetu narciarskiego - punktowego do wykorzystania przez cały sezon (ok.90zł kurs - uzależniony od ilości zjazdów)   
oraz opłaty za wypożyczenie sprzętu narciarskiego i składki wpisowej do zawodów. 
 
Informacje o zawodach (komunikat startowy) przedstawi trener prowadzący na 2 tygodnie przed imprezą. 
 
 

REGULAMIN KURSU 
 

1.Wszystkich uczestników kursu obowiązuje regulamin i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z trasy zjazdowej.  
2. Przystępując do zajęć uczestnicy akceptują regulamin i zobowiązują się go przestrzegać. 

3. Uczestnicy kursu mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach w kasku oraz posiadać niezbędny sprzęt narciarski. 

4. Wraz z przystąpieniem dziecka do kursu rodzic potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych by jego dziecko uczestniczyło  
    w nauce i doskonaleniu umiejętności narciarskich oraz akceptuje plan treningowy i regulamin. 

5. Każde zajęcia rozpoczynamy (przekazanie dzieci) i kończymy(odbiór dzieci) zbiórką w wyznaczonym miejscu. 

6. Uczestnicy kursu zobowiązani są wykupić karnet narciarski we własnym zakresie. 
7. W przypadku nieobecności na zajęciach nie ma możliwości ich odrobienia a poniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 

8. W przypadku działania siły wyższej - awaria obiektu lub jego zamknięcie w wyniku złej pogody zajęcia zostaną odrobione w  

    wyznaczonym terminie podanym z wyprzedzeniem 14 dniu. 
9. W przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu lub czasowej niemożliwości uczestniczenia w treningach 

    (w wyniku zdarzeń losowych) opłata nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia  

    od kosztów rezygnacji.  
10. Kurs w odpowiedniej grupie wiekowej i poziomie zaawansowania realizujemy dla grupy minimum 4-5osobowej. 

11. Wykupiony karnet zjazdowy - punktowy można wykorzystać w czasie całego sezonu niekoniecznie podczas zajęć kursu. 
 


