Forum nabiegowkach.pl - nabiegowkach.pl
Wygenerowano: 20 May, 2022, 20:11

Obóz narciarski w Jakuszycach dla początkujących - dużych i małych!
Autor: Tomasz Hucał - 01/05/2012 08:56

_____________________________________

Mamy dla mieszkańców woj. lubuskiego, szczególnie jego południowej części, a także ludzi z
pogranicza woj. lubuskiego i dolnośląskiego - niezwykle atrakcyjną ofertę obozu narciarstwa biegowego
dla początkujących! Już w lutym możesz uczyć się biegać na nartach pod opieką profesjonalnych
instruktorów na najlepiej przygotowanych trasach w tej części Europy, czyli w Jakuszycach.
Obóz rozpocznie się w poniedziałek 20 lutego i potrwa do soboty 25 lutego (w sumie sześć dni). Cena to
599 zł za osobę!
Zakwaterowanie: Chata Izerska - w cichym, urokliwym zakątku Szklarskiej Poręby Dolnej. Pokoje dwu,
trzy, cztero i pięcioosobowe z łazienkami. Wyżywienie na miejscu, kuchnia tradycyjna bardzo smaczna.
Na terenie obiektu bezprzewodowy, bezpłatny internet.
Wyżywienie: Dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolacja plus prowiant na trasy), obiad w dniu
wyjazdu.

PROGRAM
* codzienne dojazdy na trasy biegowe w Jakuszycach, zajęcia z instruktorem Polskiego Związku
Narciarskiego, doskonalenie umiejętności.
* Spacerkiem po zakątkach Szklarskiej Poręby.
* Pasowanie na Walończyka - próba czterech żywiołów.
* Pokaz slajdów na temat najciekawszych miejsc Dolnego Śląska.
* Program rekreacyjny: ognisko z kiełbaskami, bitwa śnieżna...
* Unikatowa kolekcja nart biegowych z okresu międzywojennego.
* Uroczyste podsumowanie i zakończenie obozu, wręczenie certyfikatów
* Opcjonalnie - kilkugodzinny pobyt w Aquaparku w Libercu – dodatkowo płatny, ok. 50 zł.

Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie NW (Signal Iduna), zakwaterowanie, wyżywienie+
obiad w dniu wyjazdu, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zajęcia z profesjonalnym
instruktorem PZN, codzienny dojazd do Jakuszyc, korzystanie z tras biegowych, realizację programu.
Cena nie zawiera: kosztów związanych z ew. wypożyczeniem sprzętu narciarskiego - ok.150 zł na
osobę za cały pobyt.
Uwaga! Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do niedzieli 26 lutego i wzięcia udziału w największym w
Polsce cyklu zawodów narciarskich dla amatorów – Salomon Nordic Sunday!
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Na obóz zapraszamy zarówno dzieci i młodzież (zapewniamy fachową opiekę doświadczonych
pedagogów), jak i dorosłych!

Więcej informacji, a także zapisy na obóz – e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być
włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
, tel. 505 787 302
============================================================================
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Kilka ciekawostek związanych z obozem:) Zgłasza się coraz więcej dorosłych. Można powiedzieć, że
obecnie na liście mamy praktycznie samych dorosłych. Jeżeli taka tendencja się utrzyma zadbamy, żeby
program był dostosowany pod osoby dorosłe i starszą młodzież:)
Dzwonią do nas ludzie z całej Polski, dlatego informuję, że zamieszkanie nie jest żadnym
ograniczeniem. Możecie przyjechać z całej Polski, ale wtedy na własny koszt. Oczywiście od ceny
obozu odliczymy wtedy dojazd.
Zapraszam do szybkiego planowania urlopów i zapisywania się, ponieważ liczba miejsc się kurczy.
Zostało już tylko ok. 20:) Jeżeli macie jakieś pytania - piszcie lub dzwońcie! Dane kontaktowe wyżej!
============================================================================
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super propozycja, niestety nie mogę z niej skorzystać , ale w przyszłości może sie uda - pozdrawiam
============================================================================
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Miejmy nadzieję:) Ale jeżeli masz jakiś znajomych, którzy chcą skorzystać z obozu, to śmiało możesz im
polecić ten wyjazd. Mamy jeszcze kilka miejsc...
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Kilka nowości dot. obozu: 1. Chyba nastawimy się na dorosłych i starszą młodzież, bo akurat same takie
zgłoszenia mamy. Stąd lekka modyfikacja programu, szczegóły pod adresem: http://www.nabiegowkac
h.pl/Kalendarz/viewevent.html?eventid=116
2. Możliwość dojazdu własnego z każdego miejsca w Polsce. Wtedy cena spada, ale tylko o ok. 30 zł...
3. Mamy jeszcze kilka dni na zapisy
4. Instruktorzy potwierdzeni. Tylko najlepsi - Jakub Mroziński i Zbigniew Galik...
============================================================================
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