
Biała Szkoła – Trzepowo (kl. I – VII) 
Termin :  1 lutego (piątek) 2019r. 

Zbiórka w szkole – 7:45, wyjazd 8:00. 

Zajęcia na stoku w godz. 10:00 - 15.00 

Planowany powrót do Gdyni ok. godz. 17:00 

Zgłoszenia i wpłaty w sekretariacie szkoły do środy (30 stycznia) do godz. 15.00. 

 

Wariant 1 

 

 

Wariant 2 

 

Wariant 3 

 

Wariant 4 

 

Dzieci potrafiące 

jeździć na nartach 

bez własnego sprzętu. 

 

Dzieci potrafiące 

jeździć na nartach 

posiadające własny 

sprzęt narciarki. 

 

Dzieci nie umiejące 

jeździć na nartach i 

nie posiadające 

sprzętu narciarskiego 

(pierwsze kroki na 

nartach). 

 

Dzieci nie umiejące 

jeździć na nartach               

i posiadające własny 

sprzęt narciarski 

(pierwsze kroki na 

nartach). 
Opłata obejmuje: 

- przejazd autokarem 

-wypożyczalnia (buty, 

narty , kijki, kask) 

- karnet narciarski 

- ciepły posiłek (obiad + 

deser) 

- opieka nauczyciela na 

stoku 

 

Opłata obejmuje: 

- przejazd autokarem 

- karnet narciarski 

- ciepły posiłek (obiad + 

deser) 

- opieka nauczyciela 

na stoku 

Opłata obejmuje: 

- przejazd autokarem 

-wypożyczalnia (buty, 

narty , kijki, kask) 

- karnet narciarski  

 - ciepły posiłek (obiad + 

deser) 

- instruktor 

narciarstwa  

Opłata obejmuje: - 

przejazd autokarem 

- karnet narciarski 

- ciepły posiłek (obiad + 

deser) 

 

- instruktor 

narciarstwa 

 

 

Koszt: 160 zł 

 

Koszt: 130 zł 

 

Koszt: 190 zł 

 

Koszt: 160zł 

 
 

 Grupy jeżdżące posiadają karnet bez limitu wjazdów  na wszystkie stoki.  Karnet Czasowy                                               

 Dzieci potrafiące jeździć na nartach będą pod opieką nauczycieli wf 

 Dzieci stawiające pierwsze kroki na nartach będą uczyć się pierwszych kroków na nartach pod okiem instruktorów 

narciarstwa.( instruktor od 10:00 do 14:00) 

  Obiad 14:30 

 15:00- dla każdego dziecka 2 zjazdy na oponach 

 Dla dzieci przez cały okres pobytu na stoku zapewniamy ciepłą herbatę z sokiem malinowym 

 Będzie rozpalone ognisko przy którym  można się ogrzać i odpocząć  

 Dzieci mogą zabrać ze sobą kiełbaski na ognisko 

 Wszystkie dzieci powinny posiadać odpowiedni strój narciarski, kask i rękawice 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach „Białej Szkoły”, w  Ośrodku Narciarskim Trzepowo 

 

………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko dziecka 

 

Jednocześnie zobowiązuję  się do zaopatrzenia dziecka w odpowiedni ubiór i sprzęt  do zajęć na śniegu, na 

nartach. 

 

…………………………………………………………tel:………………………..………….. 
                  Miejscowość, data i czytelny podpis rodziców 


