
Ski kids club 

Centrum Sportowe
sport@arlamow.pl  
+48 13 443 10 85

kontakt

899 PLN / os. / 3 dni
cena

SkiKidsClub to przedszkole na śniegu  połączone z nauką jazdy na nartach.  Skierowane do dzieci w wieku 5-12 lat.  Przedszkole będzie działało na zasadach grup początkowych i zaawansowanych.

co to jest...

ZAJĘCIA NARCIARSKIE NA STOKU •  ZABAWY NA ŚNIEGU  •  LUNCH W KARCZMIE 
NA STOKU  •  ARŁAMOWSK A ŚLIZGAWK A  •  PRZERWA NA GORĄCE NAPOJE



Ski kids club 

12 - 14.01.2020 – I turnus 
15 - 17.01.2020 – II turnus 
19 - 21.01.2020 – III turnus 
22 - 24.01.2020 – IV turnus 
26 - 28.01.2020 – V turnus 
29 - 31.01.2020 – VI turnus 

02 - 04.02.2020 – VII turnus 
05 - 07.02.2020 – VIII turnus 
09 - 11.02.2020 – IX turnus 
12 - 14.02.2020 – X turnus 
16 - 18.02.2020 – XI turnus 
19 - 21.02.2020 – XII turnus 

turnusy

 

   9:00 - 9:15     Zbiórka w sali Ski Kids Club (Rezydencja 

„Sala Bieszczadzka”) 

  9:30 - 10:00  Dobór sprzętu w wypożyczalni na stoku

10:00 - 11:00  Zajęcia narciarskie

11:00 - 11:30  Zajęcia z animatorem na śniegu 

11:30 - 12:30   Przerwa – herbatka, kakao, danish owocowy 

12:30 - 13:00  Przygotowanie do zajęć narciarskich 

13:00 - 14:00  Zajęcia narciarskie 

14:00 - 15:00  Lunch w Karczmie na Stoku 

15:00 - 16:00   Zajęcia z animatorem na śniegu  

– Arłamowska Ślizgawka 

  16:00   Zbiórka i przekazania uczestników do 

opiekunów w sali Ski Kids Club  

– (Rezydencja „Sala Bieszczadzka”)

plan dnia

ZAJĘCIA NARCIARSKIE NA STOKU •  ZABAWY NA ŚNIEGU  •  LUNCH W KARCZMIE 
NA STOKU  •  ARŁAMOWSK A ŚLIZGAWK A  •  PRZERWA NA GORĄCE NAPOJE



  KARTA ZGŁOSZENIA 
SKI KIDS CLUB HOTEL ARŁAMÓW S.A.

1.  DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko uczestnika:  ________________________________________________________________

Imię i nazwisko opiekuna :  ________________________________________________________________

Numer telefonu kontaktowego:  ____________________________________________________________

Termin uczestnictwa w zajęciach:   ___________________________________________________________

2. POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

            brak                 początkujący                 jeżdzący

3.  SPRZĘT

Ilość i rodzaj sprzętu potrzebnego do rezerwacji w wypożyczalni Hotel Arłamów lub sprzęt własny: 

kask:          własny          rezerwacja (obwód głowy ______________cm )

narty:          własne          rezerwacja (wysokość  ______________cm )

buty:          własne           rezerwacja (rozmiar wkładki ______________cm ) 

kije:          własne          rezerwacja 

3.  INFORMACJE DODATKOWE 

Dodatkowe informacje o uczestniku jakie powinien posiadać organizator SkiKidsClub (uczulenia,  

przeciwskazania żywnościowe itp.). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Oświadczam swoim podpisem, iż zapoznałem się z regulaminem SkiKidsClub i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

Arłamów, dnia _______________                                                          ___________________________________
(podpis opiekuna prawnego 

uczestnika SkiKidsClub)



1.  DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko uczestnika:  ________________________________________________________________

Imię i nazwisko opiekuna :  ________________________________________________________________

Nr pokoju:  _____________________________________________________________________________ 

Numer telefonu kontaktowego:  ____________________________________________________________

Termin uczestnictwa w zajęciach:   ___________________________________________________________

2. POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

            brak                 początkujący                 jeżdzący

3.  SPRZĘT

Ilość i rodzaj sprzętu z wypożyczalni Hotelu Arłamów lub sprzęt własny 

kask:          własny          wypożyczony (ilość ________)

narty:          własne          wypożyczone (ilość ________)

buty:          własne           wypożyczone (ilość ________) 

kije:          własne          wypożyczone (ilość ________)  

3.  INFORMACJE DODATKOWE 

Dodatkowe informacje o uczestniku jakie powinien posiadać organizator SkiKidsClub (uczulenia,  
przeciwskazania żywnościowe itp.). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Oświadczam swoim podpisem, iż zapoznałem się z regulaminem SkiKidsClub i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

Arłamów, dnia _______________                                                          ___________________________________
(podpis opiekuna prawnego 

uczestnika SkiKidsClub)

  KARTA UCZESTNICTWA
SKI KIDS CLUB HOTEL ARŁAMÓW S.A.

numer w wypożyczalni  
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