SZKOLENIA NARCIARSKIE DLA DZIECI ESKIMOO YETI 2018/19
Zapraszamy na kompleksowe szkolenia narciarskie dla dzieci przyjeżdżających do
ośrodków wypoczynkowych w Rabce i okolicy.
AKADEMIA MINI YETI DLA NAJMŁODSZYCH przedszkole narciarskie dla
dzieci w wieku 4–6 lat, które jeszcze nigdy nie jeździły na nartach lub stawiały już
pierwsze kroki, ale nie potrafią jeździć bez pomocy instruktora (MINI –
NIEJEŻDŻĄCY) oraz szkolenie doskonalące dla maluchów jeżdżących samodzielnie
(MINI-JEŻDŻĄCY), zajęcia od poniedziałku do piątku 1,5-2 h na stoku
(w zależności od możliwości psychofizycznych dzieci).
Zapewniamy dowóz i odwóz dzieci z ośrodka na stok i z powrotem, małe grupy
szkoleniowe–dla początkujących max 2-3 osoby/1 instruktor, na zakończenie szkolenia
zawody „o puchar Mini-Yeti” z medalami i dyplomami dla każdego.
A dla trochę starszych, SZKOLENIA YETI JUNIOR - nauka jazdy dla starszych
dzieci 6-12 lat (JUNIOR NIEJEŻDŻĄCY), dla Juniorów jeżdżących samodzielnie
(umiejących hamować, wyjeżdżać na wyciągu, skręcać) szkolenie doskonalące
umiejętności (JUNIOR JEŻDŻĄCY). Zajęcia od poniedziałku do piątku 2h na stoku
+ dowóz z ośrodka na stok i z powrotem. W programie m.in. doskonalenie jazdy na
nartach równoległych -„jazda na krawędzi”, szusowanie w zmiennym terenie, po
świeżym śniegu i jazda po tyczkach, na zakończenie zawody “o puchar Yeti-Junior” w
slalomie gigancie.
CENA za pakiet 5 dni szkolenia z dowozem i odwozem na stok – 500 zł/dziecko*
*cena nie obejmuje karnetów na wyciągach narciarskich oraz wypożyczenia sprzętu/
JESZCZE WIĘCEJ KORZYŚCI ...
doświadczona, wykwalifikowana kadra instruktorów i trenerów SiTN PZN;
swoje szkolenia prowadzimy w Rabce od 10 lat,
✗ każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia oraz fotorelację z
zajęć,
✗ pomagamy przy doborze sprzętu z wypożyczalni przed rozpoczęciem szkolenia,
zniżki dla rodzeństwa,
✗ zajęcia prowadzimy na stokach o zróżnicowanym stopniu trudności (u Żura,
Beskid Spytkowice), dostosowanych warunkami do możliwości i umiejętności
naszych podopiecznych.
✗

TERMINY SZKOLEŃ 2017/18
Świątecznie z Eskimoo – 26.12.2018-30.12.2018
Ferie z Yeti I – 14.01.2019-18.01.2019
Ferie z Yeti II – 21.01.2019-25.01.2019
Ferie z Yeti III – 28.01.2019-01.02.1019
Ferie z Yeti IV – 04.02.2019-08.02.2019

Minimalna ilość dzieci wymagana do uruchomienia szkolenia w danym terminie –5.
Zapisy bezpośrednio u Instruktorów oraz przez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie www.eskimoo.pl
KONTAKT
Iwona Czyszczoń - tel. +48 507 067 009
Paweł Reczek - tel. +48 502 624 918
info@eskimoo.pl
www.eskimoo.pl

fb://www.facebook.com/Eskimoo.Rabka.Zdroj

