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Informacja dla rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach  Kurs nauki jazdy na nartach / snowboardzie w Szczawnicy 

Harmonogram zajęć: 

Godzina zbiórki na Wyciągu Dni zajęć 

Wszyscy uczniowie  

8.30 – zbiórka pod Kasą PKL 

I tydzień – wtorek, środa, czwartek, piątek 

II tydzień – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 

Podziału na grupy dokonają dnia 15.01.2019 r. (na pierwszych zajęciach) Instruktorzy. 
 

Miejsce zbiórki: 

Pod dolną stacja kolei Linowej Palenica (obok kas) skąd uczniowie odbierani będą przez Instruktorów. 

Co należy mieć ze sobą: 
Sprzęt sportowy  w tym kask.  

Legitymację szkolną, 

10 zł na kaucję na karnet (Kaucja zostanie zwrócona uczniowi po oddaniu karty do kasy kolejki) 

Pytania w sprawie organizacji zajęć  

Dnia 14.01.2019 r. o godzinie 18.00 przy Restauracji (znajdującej się w budynku głównym PKL Linowej Palenica)  do Państwa 

dyspozycji będzie Pan Marcin Szczepaniak – Instruktor prowadzący kurs nauki jazdy. W wyznaczonym terminie Pan Marcin udzieli 

Państwu odpowiedzi na pytania związane z organizacją zajęć na stoku. 

Opłata za zajęcia 

Wysokość opłaty za udział w zajęciach – jednorazowa wpłata 100 zł – opłatę  należy uiścić w Sekretariacie Szkoły do dnia 11.01.2019r.. 

Odbiór sprzętu sportowego: 

W dniach 12-13.01.2019 r.(sobota, niedziela) od godziny 14.00 będzie można odbierać sprzęt na ul. Głowna 7, Szczawnica, - Główny 

Budynek PKL w Wypożyczalni Sprzętu PKL. 

Firma zajmująca się wypożyczeniem sprzętu sportowego Wypożyczalnia Sprzętu Sportowego "Pod Kolejką" - Marek Urban.  

Zwrotu wypożyczonego sprzętu należy dokonać w dniach 24.01.2019 r.(po ostatnich zajęciach) lub 25.01.2019 r. 

 Osoby, które nie zwrócą sprzętu w wyznaczonym terminie będą obciążone opłatą w wysokości 45 zł za każdy dzień zwłoki..  

Prowadzący zajęcia: 

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających stosowne uprawnienia - Szkoła Narciarska Marcin 

Szczepaniak 

Realizator zajęć: 

Realizatorem zajęć jest Miasto i Gmina Szczawnica, zajęcia na nauki jazdy na nartach / snowboardzie dofinansowywanie w ramach 

programu „Jeżdżę z głową” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Kontakt 

W razie pytań proszę o kontakt tel. 18.262 20 81 

 

 


