TERMIN: 3 grudzień 2022r. – 10 grudzień 2022 r.
CENA: od 790 EUR
SKIPASS: w cenie
DOJAZD: własny
ZAKWATEROWANIE: Hotel Delle Alpi
ORGANIZATOR: Pomorski Klub Sportowy
KONTAKT: +48 665 888 848

OPIS WYJAZDU
Pomorski Klub Sportowy zaprasza na wyjazd o charakterze
Sportowym. Głównym celem jest nauka i doskonalenie jazdy
na nartach lub snowboardzie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów
Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej „Mixtura”. Dla średnio
zaawansowanych narciarzy i snowboardzistów przewidujemy przeprowadzenie
Instruktorskich Kursów Kadrowych PZN i PZS.
Szkolenia będą prowadzone przez Instruktorów Demo Teamu „Mixtury”.
Na wszystkich zajęciach przewidujemy video analizę omawianą przy
wieczornych spotkaniach. Dodatkowo wszyscy kursanci biorący udział w
kursach kadrowych będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych.

MIEJSCE
Obszar narciarski Adamello wije się wzdłuż 100 km tras zjazdowych, z
nowoczesną infrastrukturą narciarską, obejmującą Passo Tonale, Ponte
di Legno i Temù. Dzięki jednej z kolejek linowych można dotrzeć do
lodowca Presena, który daje gwarancję śniegu, nawet przy
niesprzyjających warunkach.

TRASY
●

41 tras narciarskich: 10 niebieskich, 25 czerwonych oraz 6 czarnych

●

Maksymalna wysokość 3000m, minimalna wysokość 1121m

●

28 wyciągów narciarskich

ZAKWATEROWANIE Z WYŻYWIENIEM
Hotel delle Alpi zlokalizowany jest w Passo del Tonale, w samym centrum Parku
Przyrody Adamello Brenta , zaledwie kilka metrów od stoków narciarskich. Hotel
jest najlepszym wyborem dla miłośników sportów zimowych – narciarzy,
snowboardzistów – którzy chcą cieszyć się pięknem okolicy wraz z rodziną, nie
rezygnując z ekskluzywności usług i noclegów .
●

Pokoje 2-osobowe, 3-osobowe i 4-osobowe

●

Wyżywienie HB w cenie: śniadanie w formie bufetu, obiad z daniami do
wyboru

●

Dostępna strefa Wellness: basen kryty, podgrzewany basen zewnętrzny,
sauna sucha i parowa (w cenie trzy godzinne wejścia na osobę)

●

Sąsiaduje z Residence Hotel Anna

SZKOLENIE REKREACYJNE – OD 590PLN
Szkolenie rekreacyjne przeznaczone jest dla młodzieży i dorosłych osób
zaczynających przygodę z narciarstwem, ale również dla tych, którzy chcą
udoskonalić swoją technikę jazdy. Grupy liczą minimum 4 osoby.
Zajęcia obejmują :
●

12 godzin zegarowych , zajęć z instruktorem w bloku porannym
10.00-12.00 w cenie 590 PLN

●

24 godziny zegarowe , zajęć z instruktorem w bloku porannym
10.00-12.00 oraz popołudniowym 13.00-15.00 w cenie 990 PLN

●

szkolenie z instruktorem prowadzone na łatwych i średnio nachylonych
stokach

●

ćwiczenia poprawiające pozycję narciarską i technikę skrętu

SZKOLENIE SPORTOWE – OD 690PLN
Szkolenie sportowe przeznaczone jest dla osób średniozaawansowanych i
zaawansowanych, zarówno młodzieży jak i dorosłych w grupach minimum 4
osobowych. Zajęcia obejmują:
●

12 godzin zegarowych , zajęć z instruktorem w bloku porannym
10.00-12.00 w cenie 690 PLN

●

24 godziny zegarowe , zajęć z instruktorem w bloku porannym
10.00-12.00 oraz popołudniowym 13.00-15.00 w cenie 1190 PLN

●

trening na tyczkach na zarezerwowanej trasie pod opieką trenerów (GS i
SL)

●

popołudniowa jazda zadaniowa z doborem indywidualnych ćwiczeń
mająca na celu poprawę błędów występujących podczas jazdy na
bramkach

●

trening zarówno na czerwonych/czarnych trasach jak i na łatwym
gigancie z nauką dobierania toru przejazdu

●

filmowanie i pomiar czasu przejazdów

INSTRUKTORSKIE KURSY KADROWE
Dla ambitnej młodzieży od 12 lat proponujemy kursy na stopień
DEMONSTRATORA SZKOLNEGO - pierwszy krok w drodze do stopnia
instruktorskiego. Starsza młodzież (od 16 lat) może doskonalić swoje
umiejętności narciarskie pod kątem przyszłego zawodu instruktora na tzw
KURSIE KWALIFYKACYJNYM. Kurs ten daje dobre przygotowanie do
pierwszego kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKOTRA, który również
posiadamy w ofercie.

PLAN SZKOLENIA 12h
●

zaczynamy pierwszy blok zajęć o godzinie 10:00 i kończymy o godzinie
12:00

●

wieczorna analiza wideo

●

szkolenie przewidziane jest na 6 dni

PLAN SZKOLENIA 24h
●

zaczynamy pierwszy blok zajęć o godzinie 10:00 i kończymy o godzinie
12:00

●

przerwa od godziny 12:00 do godziny 13:00

●

drugi blok zajęć od godziny 13:00 do godziny 15:00

●

wieczorna analiza wideo

●

szkolenie przewidziane jest na 6 dni

CENA RESIDENCE HOTEL Delle Alpi – 790EUR
Cena zawiera:
●

7 dniowe zakwaterowanie w Hotelu dele Alpi

●

Skipass 6 dni

●

Wyżywienie HB: śniadanie w formie bufetu oraz obiadokolacja

●

3 razy godzinne wejście do strefy Wellness dla każdej osoby

●

Ubezpieczenie

●

Taksę klimatyczną

Cena nie zawiera:
●

Dojazdu

●

Transportu i serwisu sprzętu

●

Szkolenia

ORGANIZATOR
POMORSKI KLUB SPORTOWY
Ul. L. Waryńskiego 37/5a 80-433 Gdańsk
NIP: 5842738720
REGON: 222175928
KRS: 0000525072

TEL: 695 259 486 Kamil

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:
https://forms.gle/cqWudmvqLgzzuzfr6

