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CELE DZIAŁANIA SZKOŁY NARCIARSKIEJ ESKIMOO
 szkolenie

z zakresu narciarstwa zjazdowego dzieci i młodzieży w
wieku przedszkolnym i szkolnym, na każdym poziomie
zaawansowania,
 rozbudzanie u najmłodszych pasji i zainteresowań związanych ze
sportem i rekreacją,
 treningi dostosowane do okresu rozwojowego dzieci i młodzieży.
Szkoła prowadzi działalność sportowo - rekreacyjną, nie jest
klubem sportowym.
PROGRAM SZKOLENIA
 przedsezonowa

„sucha zaprawa” narciarska – zajęcia o charakterze
ogólnorozwojowym i integracyjnym, odbywające się w plenerze, na
sali gimnastycznej lub na sztucznej ściance wspinaczkowej,
 szkolenie narciarskie na każdym poziomie zaawansowania (zarówno
dla osób początkujących, jak i jeżdżących na poziomie sportowym),
nauczanie i doskonalenie techniki jazdy na nartach,
 dla grupy młodszej nauczanie poprzez zabawę, z wykorzystaniem
przyborów dydaktycznych (pachołki, przeszkody itp.),
 dla grupy zaawansowanej doskonalenie jazdy sportowej ( slalom,
slalom gigant) z użyciem profesjonalnego sprzętu sportowego (tyczki,
płachty itp.),
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 nauka i

doskonalenie jazdy w różnych warunkach śniegowych i
terenowych (m.in. jazda na przygotowanym stoku, jazda w puchu,
jazda terenowa, jazda z przeszkodami itp.),
każde zajęcia są ściśle dostosowane do możliwości psycho-fizycznych
i umiejętności uczestników.
SZKOŁA NARCIARSKA ESKIMOO PROWADZI ZAJĘCIA ZGODNE
Z PROGRAMEM NAUCZANIA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO, OPRACOWANYM
PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI.
INSTRUKTORZY POSIADAJĄ AKTUALNIE UPRAWNIENIA WYDANE PRZEZ
PZN.

WARUNKI PRZYNALEŻNOŚCI DO SZKOŁY NARCIARSKIEJ ESKIMOO
 pisemne

oświadczenie Rodziców o wyrażeniu zgody na uczestnictwo
dziecka w zajęciach (wzór do pobrania ze strony www.eskimoo.pl),
 opłacona składka ubezpieczeniowa NNW. Każde dziecko należące do
SN ESKIMOO ma obowiązek, od pierwszych zajęć, posiadania polisy
ubezpieczeniowej NNW, która obejmuje ubezpieczonego ochroną na
terytorium Polski, w drodze z domu na trening i z powrotem oraz
podczas trwania zajęć,
UBEZPIECZENIE WYKUPIONE ZOSTAJE WE WŁASNYM ZAKRESIE !!!
 podporządkowanie

się i wypełnianie poleceń instruktorów i
opiekunów,oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 opłacenie comiesięcznego czesnego najpóźniej do 5-go
dnia każdego miesiąca.
RODZICE (OPIEKUNOWIE) DZIECI WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, EDYCJĘ ZDJĘĆ ORAZ
PUBLIKACJE OSIĄGNIĘĆ DZIECI NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ
PROFILU FACEBOOK ESKIMOO, NA POTRZEBY SZKOŁY NARCIARSKIEJ
ESKIMOO.

www.eskimoo.pl

KADRA
Kadrę ESKIMOO stanowią wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy
narciarstwa PZN i MENiS, posiadający kilkuletnie doświadczenie w
pracy z dziećmi i młodzieżą oraz odpowiednie przygotowanie
merytoryczno -pedagogiczne. Instruktorzy prowadzą szkolenie
narciarskie dzieci, sprawują opiekę nad uczestnikami podczas zajęć, a
także podczas dojazdu na zajęcia i z powrotem.
TERMINY ZAJĘĆ
ZAJĘCIA SUCHEJ ZAPRAWY NARCIARSKIEJ– rozpoczynają się od 02.11.2017
(grupa młodsza) i 03.10.2017 (grupa starsza),

ZAJĘCIA NA NARTACH
- rozpoczną się,w zależności od warunków śniegowych w połowie
grudnia 2017 i będą się odbywały na dostosowanych do umiejętności
uczestników stokach narciarskich
Zajęcia będą się odbywały w godzinach popołudniowych, po 16-tej.
SZKOLENIE PROWADZIMY W NASTĘPUJĄCYCH GRUPACH
WIEKOWYCH
ESKIMOO JUNIOR/młodsza grupa wiekowa/jeżdżący samodzielnie,
średniozaawansowani/– 2 X w tygodniu(wtorek, czwartek), po 2 h na
stoku + czas dowozu
ESKIMOO SPORT/starsza grupa wiekowa/średniozaawansowani
i zaawansowani/ 3 x w tygodniu(poniedziałek, środa, piątek), po 2 h
na stoku + czas dowozu
ESKIMOO START / przedszkole narciarskie dla rozpoczynających
przygodę z narciarstwem/ zajęcia 2 razy w tygodniu po 1- 1/5 godziny
(w zależności od możliwości psychofizycznych uczniów) + czas dowozu
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DOJAZD NA ZAJĘCIA
Szkoła Narciarska ESKIMOO zapewnia transport uczniów na zajęcia
spod domu lub ustalonego wcześniej miejsca, oraz odwiezienie
uczniów z powrotem
OPŁATY

Comiesięczne czesne, płatne u instruktorów. Opłaty mają charakter
abonamentowy.
OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 5-go DNIA KOLEJNEGO
MIESIĄCA.
SUCHA ZAPRAWA NARCIARSKA – 200 zł / m-c
ZAJĘCIA NA STOKU – 500 zł/ m-c

Koszty dodatkowe - karnety na stokach, ewentualnie jedzenie, napoje
itp. każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie
PIERWSZE ZAJĘCIA DLA NOWYCH UCZNIÓW – GRATIS!
ZNIŻKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY NARCIARSKIEJ ESKIMOO
 dla rodzeństwa

zniżka - 50zł od osoby / nie dotyczy zajęć
przedsezonowych,
 10 % zniżki na zakup sprzętu narciarskiego w sklepie HI - SPORT
Rabka (w zależności od wybranego sprzętu),
 10 % zniżki na serwis nart w serwisie HI - SPORT
 20% zniżki na karnety na stokach Maciejowa Ski, Beskid Spytkowice
i Polczakówka (wyłącznie w ramach zajęć)

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
 Narty

z odpowiednio dopasowanymi wiązaniami i kije narciarskie
- odpowiedniej długości, w zależności od wieku i umiejętności
narciarza,
 buty narciarskie - wygodne, dopasowane do wielkości stopy,
wieloklamrowe,
 kask narciarski,
 kurtkę lub kamizelka z logiem szkoły narciarskiej ESKIMOO*, spodnie
narciarskie i rękawiczki,
 podczas zajęć na sali lub ściance wspinaczkowej - strój i zamienne
obuwie sportowe,
 każdy uczeń szkółki ESKIMOO ma obowiązek posiadania na każdych
zajęciach minimalnej kwoty na karnet w wysokości 30 zł.
* Każdy uczestnik otrzyma od Szkoły Narciarskiej ESKIMOO kurtkę
lub kamizelkę, która będzie stanowiła własność Szkoły Narciarskiej.
Jeżeli użytkownik umyślnie zniszczy kurtkę jest zobowiązany do
zwrócenia równowartości pieniężnej kurtki(tj. 200 zł),
* Instruktorzy Szkoły Narciarskiej ESKIMOO oferują doradztwo w
zakresie dopasowania i zakupu sprzętu narciarskiego przed sezonem
narciarskim.
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH
 Każdy

z uczniów szkoły winien uczestniczyć w zajęciach (wyjątek
choroba, wyjazdy wcześniej zgłoszone),
 w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzic (opiekun)
zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie prowadzącego telefonicznie
dzień wcześniej, a najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć w
danym dniu.
 Odliczeń udzielamy tylko i wyłącznie w przypadku choroby i
wyjazdów trwających dłużej niż 14 dni (wcyklu ciągłym)
Szkoła zobowiązuje się do zwrotu 20% z pobranej składki w miesiącu
kolejnym.

Odliczeń w opłacie miesięcznej szkoła nie udziela w przypadku nie
informowania przez rodziców o ewentualnych nieobecnościach,
bądź nagminnych absencji na zajęciach.

KONTAKT I ZAPISY
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