Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA”
Uczniowski Klub Sportowy "KOTWICA"
oraz
Parafia pw. św. Karola Boromeusza w Gdyni
Zaprasza rodziny, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w organizowanym
obozie narciarskim w m. Piwniczna
w terminie 27.01 – 03.02.2018 r. ( ferie zimowe)
Pobyt w ośrodku wypoczynkowym „ISKRA” w Piwnicznej http://www.iskra.piwniczna.com/
I. Całkowity koszt dla dzieci i młodzieży - 1650 zł. Cena obejmuje!!!
1.Pobyt (noclegi pok. 2 i 3 osobowe z łazienką, TV, Internet), całodzienne wyżywienie 3 posiłki + prowiant na powrót
2.Karnety na wyciągi narciarskie „Skipas” ( Kokuszka, Wierchomla- Dwie Doliny, Słotwiny, Rytro)
3.Podróż Gdynia - Piwniczna - Gdynia (autokar)
4.Dojazdy do wyciągów (busy), opieka instruktora i wychowawcy na stoku
5.Szkolenie, nauka jazdy na nartach dla poczytujących – (szkółka narciarska, instruktorzy)
6.Dla zaawansowanych-doskonalenie umiejętności jazdy na nartach - instruktor
7.Całodobowa opieka kadry- wychowawcy.
8.Ognisko z pieczeniem kiełbasek - grill, wycieczka autokarowa, wycieczki piesze, jazda na sankach, dyskoteki, zajęcia
plastyczne, gry i zabawy.
9.Zawody narciarski (nagrody)
Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego ok. 25zł/kpl./dobę

II. Całkowity koszt osoba dorosła - 1270 zł. Cena obejmuję!!!
1.Pobyt (noclegi pok. 2 i 3 osobowe z łazienką, TV, Internet), całodzienne wyżywienie 3 posiłki + prowiant na powrót
2.Podróż Gdynia - Piwniczna - Gdynia (autokar)
3.Ogniska z pieczeniem kiełbasek - grill, wycieczka autokarowa, wycieczki piesze, jazda na sankach,
4.Dojazdy do wyciągów ( busy)

Dla osób dorosłych za dodatkową opłatą
1.Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym + 200zł
2.Szkolenie, nauka oraz doskonalenie jazdy na nartach 2 h/ dziennie (Szkółka – instruktor ok. 80zł/dzień )
3.Popołudniowe wyjazdy do Słowackich źródeł termalnych.
4. "Ruska bania", gorąca beczka, sauna.
Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego ok. 25zł/kpl./dobę

Wyjazd z Gdyni - sobota 27.01.2018 ok. godz. 0530 - Powrót do Gdyni - sobota 03.02.2018 ok. g 2300

PŁATNOŚĆ: Konto JKMW KOTWICA
BRE BANK S.A. GDYNIA Nr. 72 1140 1153 0000 2026 1200 1001.
Zaliczka na poczet zimowiska w wysokości 650 zł/osoba płatne do 30.11.2017 r.
Pozostała cześć należnej kwoty płatna do 15.01.2018 r.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 30.12.2017 roku zaliczka nie podlega zwrotowi !!!
Chętnych proszę o kontakt:
1. Artur Haberka tel. 600-151-244; email: biuro@jkmw-kotwica.pl - Kierownik Klubu
2. Bożena Wieczorkowska tel. 504-589-163 - Kierownik Zimowiska
biuro@jkmw-kotwica.pl, www. jkmw-kotwica.pl
BRE BANK S.A. o/Gdynia 72 1140 1153 0000 2026 1200 1001
NIP 586-01-03-995

