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Dla kogo szkółka?
1.  Do Szkółki Narciarskiej zapraszamy dzieci w wieku 6 - 12 lat korzystające z pobytu w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach,
    legitymujące się dobrym stanem zdrowia, umożliwiającym wykonywanie ćwiczeń wymagających wysiłku fizycznego,
    za pisemną zgodą rodziców, po wypełnieniu odpowiedniego oświadczenia.
2.  Zajęcia prowadzone są na poziomie początkującym pod opieką instruktora.

Jak wyglądają zajęcia?
1.  Szkółka jest organizowana w okresie ferii, tj. od 17.01.2017 r. do 25.02.2017 r. 
2.  Zajęcia w cyklu 5-dniowym organizowane są od wtorku do soboty w terminach: 
     a)  17 - 21.01.2017 r.   
     b)  24 - 28.01.2017 r. 
     c)  31.01 - 04.02.2017 r.
3.  Zajęcia trwają 1 godzinę i są prowadzone w grupach maksymalnie 10 osób. 
4.  Zajęcia prowadzi profesjonalny instruktor narciarski. Na jedną grupę 10 - osobową przypada 1 instruktor. 
5.  Zajęcia odbywają się przy stoku narciarskim GołębiewSKI w godz.  11.00-12.00 od wtorku do soboty włącznie.
6.  Zbiórka o godz. 10:30 przy wypożyczalni sprzętu na stoku narciarskim GołębiewSKI. Ze względów bezpieczeństwa
    dzieci przychodzą i opuszczają miejsce zbiórki pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

Opłata i rezerwacja
1.  Udział w 5-dniowej Szkółce Narciarskiej należy zarezerwować z wyprzedzeniem i opłacić z góry. Ilość miejsc jest
    ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość wpłat.  
2.  Rezerwacji zajęć można dokonywać telefonicznie pod nr tel. 87 42 90 747 oraz mailowo wysyłając zgłoszenie na adres
     mikolajki@golebiewski.pl.
3.  Opłata za udział w 5-dniowej Szkółce Narciarskiej wynosi 480 zł/1 osoba. Opłata nie obejmuje sprzętu narciarskiego. 
4.  Opłatę można dokonać online na stronie internetowej www.golebiewski.pl bądź przelewem na konto: 
     89 1240 1617 1111 0000 1367 7563
     W tytule przelewu prosimy wpisać: opłata za szkółkę narciarską, rezerwacja nr .......... .  
5.  Rezygnacja ze Szkółki Narciarskiej jest możliwa na minimum 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Częściowo wykorzystane
    zajęcia nie podlegają zwrotowi.

Ubiór i sprzęt
1.  Każdy uczestnik Szkółki Narciarskiej jest zobowiązany do noszenia w czasie zajęć:
     narty  – buty  – kijki  – kask  – rękawice ochronne–
2.  Proponujemy wypożyczenie kompletu dziecięcego (narty, buty, kijki, kask) w wypożyczalni sprzętu przy stoku
    narciarskim GołębiewSKI. Dla uczestników Szkółki Narciarskiej komplet dostępny jest w specjalnej cenie 150 zł za 5 dni. 

Informacje dodatkowe
1.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innej, 
    ważnej przyczyny. W takiej sytuacji Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione
    przez uczestnika. Odwołane zajęcia odbędą się o innej godzinie bądź ostatecznie zostaną przeniesione do sali
    i przeprowadzone w postaci zajęć teoretycznych.
2.  Organizator wraz z instruktorem nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników zajęć oraz za szkody
    na zdrowiu lub sprzęcie poniesione przez uczestników w czasie trwania zajęć, wynikające z nie podporządkowania się
    do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia bądź nieprzestrzegania niniejszych zasad. 
3.  Udział w zajęciach stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi zasadami uczestnictwa. 

d)  07 - 11.02.2017 r.
e)  14 - 18.02.2017 r.
f)  21 - 25.02.2017 r.
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