!

!
!
!

STOWARZYSZENIE!

TOWARZYSTWO!KRZEWIENIA!KULTURY!FIZYCZNEJ!!
KOMPAS!

Gdańsk, 18.12.2013

Szanowni Państwo!

Nasze stowarzyszenie, w ramach swojej działalności statutowej oraz dzięki
pozyskanym środkom zewnętrznym, prowadzi program BEZPŁATNEGO
szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu nauki jazdy na nartach biegowych.
Szkolenie w postaci 5 dni zajęć prowadzone jest przez wykwalifikowanych
instruktorów, zapewniamy również sprzęt narciarski na czas zajęć dla dzieci
od 90 cm wzrostu.
Szkolenia prowadzone są na terenie Gór Stołowych, w miejscowości Pasterka
na przygotowanych przez Gminę Radków oraz Park Narodowy Gór Stołowych
trasach biegówkowych.
Uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszt dojazdu oraz pobytu w jednym
z ośrodków na terenie Pasterki – Schronisku PTTK Pasterka lub DW
Szczelinka.
Szczegółowa oferta szkolenia w załączeniu.
Szkolenia prowadzone są w okresie pomiędzy 6.01 a 28.03.2014
Ilość miejsc ograniczona – posiadamy środki na zorganizowanie szkolenia dla
20 grup szkolnych.

Z poważaniem
Maciej Sokołowski
Prezes TKKF Kompas
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BIAŁA SZKOŁA NARCIARSTWA BIEGOWEGO
Góry Stołowe, Gmina Radków, powiat Kłodzki, woj. Dolnośląskie
Sprzęt:
Narty biegowe, buty, kijki firmy Salomon od 90 do 180 cm długości
Narty dla dzieci: Team Racing Classic, Team Racing Grip,
Narty dla młodzieży: Snowscape 7, SnowScape 8
Rakiety śnieżnie TSL

Instruktorzy:
Instruktorzy Narciarstwa Biegowego Polskiego Związku Narciarskiego
Instruktorzy Rekreacji Ruchowej specjalność Narciarstwo Biegowe

Program:
Dzień 1
Przyjazd uczestników między godziną 16:00 a 18:00 (w zależności od miejsca wyjazdu),
obiad, dobór sprzętu narciarskiego, krótkie szkolenie i omówienie zasad bezpieczeństwa
w górach, zabawy integracyjne. Kolacja.
Dzień 2 – 4
Pełne wyżywienie – śniadanie, obiad, kolacja.
Realizacja programu – codzienne szkolenie i wyprawy na nartach biegowych.
Rejon Gór Stołowych posiada ponad 35 km
wytyczonych i utrzymywanych ratrakiem
łatwych tras biegowych.
Wytyczone są również łączniki do czeskich
tras utrzymywanych za pomocą skutera śnieżnego

Podczas szkolenia odbędzie się:
-

wycieczka narciarska do Karłowa, Karłówka, Wielkie Torfowiska Batorowskie,
Skalne Grzyby, Niknące łąki,

-

wycieczka narciarska do Czech (dla posiadaczy właściwych dokumentów),

-

wycieczka piesza na Szczeliniec Wielki (obiad w Schronisku na Szczelińcu),

-

wycieczka na rakietach śnieżnych,

-

Zajęcie wieczorne – dyskoteka, ognisko, turnieje sportowe.

Dzień 5
Śniadanie.
Wyjazd w godzinach 10:00 – 12:00 (w zależności od miejsca docelowego).
Po drodze możliwość zwiedzania Kłodzka, Wambierzyc, Kudowy-Zdroju.
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Zapewniamy:
-

Szkolenie przez doświadczoną kadrę instruktorów,

-

wypożyczenie nart biegowych, rakiet śnieżnych,

-

noclegi w centrum Parku Narodowego Gór Stołowych,

-

pełne wyżywienie,

-

zabawy integracyjne.

Odpłatność:
Uczestnicy płacą jedynie za zakwaterowanie i wyżywienie oraz organizują we własnym
zakresie dojazd. Jeżeli uczniowie nie są ubezpieczeni w szkole sugerujemy wykupienie
ubezpieczenia NNW.
Ceny zakwaterowania w Schroniku PTTK Pasterka oraz DW Szczelinka:
60 zł od osoby za dobę (240 zł za osobę za cały pobyt) w pokojach bez łazienek
70 zł od osoby na dobę (280 zł na osobę za cały pobyt) w pokojach z łazienkami
1 nauczyciel na każde pełne 15 osób gratis.

Zakwaterowanie:
Schronisko PTTK Pasterka – www.schroniskopasterka.pl
Schronisko zajęło II miejsce w Rankingu Schronisk PTTK.
Posiada wyremontowane Pokoje 4 – 8 osobowe bez łazienek.

DW Szczelinka – www.szczelinka.pl
Przedwojenne schronisko młodzieżowe „Jugendherberge“.
Klimatyczne pokoje, częściowo z łazienkami w pokojach.

Terminy:
Wyjazdy odbywają się od poniedziałku do piątku, pomiędzy 6.01 a 28.03.2014.

Gwarancja programu:
W podanym okresie pokrywa śnieżna na trasach jest najczęściej odpowiednia. W przeciwnym
razie istnieje możliwość przejazdu autokarem grupy na okoliczne trasy w rejonie Kotliny
Kłodzkiej. W sytuacji braku śniegu zostaną zorganizowane przez naszych Instruktorów zajęcia
zastępcze.

