
Opłaty Zimowa Familiada Szczyrk i Łopuszna/Białka 2019 
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 warianty: 2 / 2+1 / 2+2 oraz studia 

NIŻSZE CENY - dla wpłacających 
 w terminie do 8.12.2018 Wpłaty po terminie 8.12.2018 

Dorośli 500 zł 
ZALICZKA 940 zł DOPŁATA (w terminie do 8.12.2018) 500 zł 

ZALICZKA 1040 zł DOPŁATA (po terminie 8.12.2018) 

"Dziadkowie" * 500 zł 
ZALICZKA 840 zł DOPŁATA (w terminie do 8.12.2018) 500 zł 

ZALICZKA 940 zł DOPŁATA (po terminie 8.12.2018) 

Dzieci 5-17lat (2014-2002) 500 zł 
ZALICZKA 1250 zł DOPŁATA (w terminie do 8.06.2018) 500 zł 

ZALICZKA 1350 zł DOPŁATA (po terminie 8.12.2018) 

Dzieci 4lat (2015) ** 500 zł 
ZALICZKA 40 zł DOPŁATA (w terminie do 8.06.2018) 500 zł 

ZALICZKA 140 zł DOPŁATA (po terminie 8.12.2018) 

Dzieci do 3lat (2016 i młodsi)*** bezpłatnie 
Pensjonat Natanael Łopuszna/Białka - pokoje premium (podwyższony standard) dopłata 300zł/rodzina-pobyt 
Hotel Gronie Szczyrk - apartament (3 pokoje ok.70m2) dopłata 600zł/rodzina-pobyt 
* uwaga extra zniżka - czytaj poniżej 
** 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: 
 
500+ zniżka dla rodziny minimum 5 osobowej (w wieku powyżej 5 lat każdy tj. uczestnicy w roczniku 2014 i starsi).  
         Zniżka nie łączy się z innymi zniżkami przedstawionymi poniżej. 
- 100zł zniżka za polecenie wyjazdu znajomym*,  
   *osoby nie uczestniczące wcześniej w naszych Familiadach (zimowych i letnich) 
   Polecający (rodzina) otrzyma zniżkę 100zł za wyjazd w formie przelewu zwrotnego po zaksięgowaniu wpłaty   
   końcowej nowych uczestników Familiady (minimum 2 nowe osoby). 
- 100zł zniżka dla rodziny uczestniczącej w dotychczasowych Zimowych Familiadach Sportteam 
- 300zł zniżka dla "Dziadków" w przypadku wyjazdu rodziny z minimum 1 osobą dorosłą/pełnopłatną 
- 50zł zniżka dla dziecka uczestniczącego w zimowych Sportowiskach 2018 
Zniżki są odliczane przy dopłacie końcowej. 
Zaliczka rezerwująca miejsce: 500zł/1os   Dopłata do pełnej kwoty wyjazdu w terminie do 8.12.2018r. 
Dopłaty po terminie 8.12.2018r są wyższe o 100zł/1os - brak dopłaty do dnia 8.01.2019 skutkować będzie zerwaniem 
umowy z winy zgłaszającego i wykreśleniem uczestników z listy wyjazdu Familiada 2019. 

 
Narciarskie grupy dziecięce: 
5-6/7lat (roczniki 2014-2013/2012)-początkująca                           7/8-9lat (roczniki 2012/2011-2010)-doskonalenie  
9-12lat  (roczniki 2010-2007)-doskonalenie/zaawansowany          12-17lat (roczniki 2007-2001)-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 
2019. W powyższych sytuacjach nie ma możliwości zwrotu poniesionych wcześniej kosztów. 
 
Koszt lekcji indywidualnych w czasie pobytu to 90zł/1h (możliwe w godzinach popołudniowych lub wieczornych po 
ustaleniu z instruktorem na miejscu). Rozliczenia dokonujemy przelewem na podstawie rachunku wystawionego przez 
organizatora w dniu zakończenia wyjazdu.  
 
Ceny nie zawierają: 
- ubezpieczenia, opłat za wypożyczeniesprzętu narciarskiego/snowboardowego oraz karnetu narciarskiego 
- ewentualnych opłat lokalnych 
 
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. 


