
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 Ski Kids Club (uczulenia,

przeciwskazania żywnościowe itp.).

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Oświadczam swoim podpisem, iż zapoznałem się z regulaminem Ski Kids Club i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

Arłamów, dnia _______________ ___________________________________
(podpis opiekuna prawnego 

uczestnika Ski Kids Club)



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 Ski Kids Club (uczulenia,  
przeciwskazania żywnościowe itp.). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Oświadczam swoim podpisem, iż zapoznałem się z regulaminem Ski Kids Club i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

Arłamów, dnia _______________ ___________________________________
(podpis opiekuna prawnego 

uczestnika Ski Kids Club)

  KARTA UCZESTNICTWA
SKI KIDS CLUB HOTEL ARŁAMÓW S.A.

numer w wypożyczalni  



REGULAMIN SKI KIDS CLUB 
1. Ski Kids Club ARŁAMÓW jest czynny w godzinach od 9:00 do 16:00.
2.  W ramach uczestnictwa w Ski Kids Club rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci kompletnie przygotowanych (odpowiedni 

strój dedykowany do zajęć narciarskich) do godziny 9:15 i odbioru do godz. 16:00 Sala Ski Kids Club Rezydencja. Każde rozpoczęte 30 
minut opieki nad dzieckiem po godz.16:00 podlega dodatkowej opłacie w kwocie 50 PLN.

3. W przypadku spóźnienia się, dziecko może nie zostać przyjęte na zajęcia, a wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
4. Organizator nie zezwala na doprowadzanie dzieci przez rodziców na stok i dołączanie ich do zajęć, gdy te już trwają.
5. Plan zajęć w Ski Kids Club jest przygotowany z myślą o dzieciach w wieku 5-12 lat.
6.  Rezerwacja miejsca jest ważna tylko i wyłącznie po opłaceniu całości opłaty w wysokości 899 PLN / 1 dziecko / 1 turnus – 3 dni, według 

harmonogramu.
7.  Jeżeli w trakcie zajęć nastąpią zmiany lub rezygnacja z zajęć, opiekunowie zobowiązani są poinformować Hotel na dzień wcześniej do 

godz. 16:00 – recepcja Centrum Sportowego.
8. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu wniesionej opłaty w momencie rezygnacji uczestnika z zajęć.
9. Ski Kids Club ARŁAMÓW nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w sali Ski Kids Club – Rezydencja.
10.  Ze względu na bezpieczeństwo dzieci w  trakcie zajęć odbywających się na stoku uprzejmie prosi się rodziców o  nie ingerowanie 

w zajęcia narciarskie. Uprzejmie prosimy również o opuszczanie Sali SKI KIDS CLUB do godziny 09:15 oraz pozostawianie dzieci tylko 
pod opieką animatorów (obecność rodziców bardzo utrudnia organizację zajęć).

11. Wszystkie dzieci powinny zostać ubezpieczone przez opiekunów prawnych od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12.  Dzieci pozostawione w Ski Kids Club ARŁAMÓW pozostają pod stałą opieką animatorów oraz instruktorów. Animatorzy i instruktorzy 

w razie konieczności mają prawo pomóc dziecku w toalecie.
13. Zabrania się wnoszenia ciepłych posiłków oraz gorących napojów do Ski Kids Club ARŁAMÓW.
14.  Jeśli dziecko nie posiada własnego sprzętu narciarskiego - instruktor odpowiednio dobierze sprzęt narciarski na podstawie wypełnionej 

karty zgłoszenia.
15.  Organizator Ski Kids Club ARŁAMÓW zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora, stoku a  także przesunięcia zajęć max. do 30 

min., o  czym ma obowiązek powiadomić rodzica/opiekuna na 30 min. przed planowanym rozpoczęciem się zajęć. Nieplanowane 
zmiany mogą wynikać z różnych zdarzeń losowych, trudności atmosferycznych, awarii, wypadków na stoku. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za wyżej wymienione przyczyny utrudnień.

16. Szkolenie narciarskie przebiega w dwóch sesjach (poranna i popołudniowa), według planu zajęć każda sesja trwa 55 min.
17.  Akceptując niniejszy regulamin, rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie ewentualnych fotografii dziecka na potrzeby Ski Kids 

Club ARŁAMÓW.
18. Akceptacja regulaminu następuje w momencie rezerwacji/wykupienia zajęć w Ski Kids Club ARŁAMÓW.
19. Akceptując regulamin rodzic wyraża zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail treści reklamowych Ski Kids Club ARŁAMÓW.
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