Hotele Klubowe - ważne informacje 2018

1. Przedszkole Narciarskie i Szkółki Narciarskie dla dzieci
Jest to propozycja dla tych wszystkich rodziców, którzy marzą o białym szaleństwie ale nie chcą rozstawać się ze
swoimi pociechami. Pragną dzielić z nimi narciarską pasję i pokazać jak można aktywnie spędzać czas zimą. W czasie,
gdy dzieci będą szkolić swoje umiejętności pod czujnym okiem instruktorów, rodzice mogą oddać się beztroskiemu
szusowaniu po stokach.
Całodzienny, autorski program szkoleniowy, przygotowany jest w oparciu o program nauczania PZN i wieloletnie
doświadczenie, naszej sprawdzonej, polskojęzycznej kadry instruktorskiej.
Aby efekty nauki były jak najlepsze nasi instruktorzy dzielą uczestników szkolenia nie tylko ze względu na wiek, ale
również umiejętności oraz predyspozycje motoryczne dzieci.
W każdym z naszych Hoteli Klubowych po nartach, przez około 2 godziny dziennie organizowane są animacje
wieczorne. Dla naszych małych narciarzy przygotowaliśmy wesołe gry, konkursy, sportowe turnieje, jest wspólne
oglądanie filmów, czytanie bajek i lepienie z plasteliny. To czas w którym rodzice mogą w spokoju skorzystać z
hotelowych strefy wellness czy relaksować się przy lampce lokalnego wina.
W ramach Przedszkoli Narciarskich i Szkółek Narciarskich dla dzieci zapewniamy:
• - całodzienny program szkoleniowy w godzinach 10-16
• - małe, zróżnicowane pod kątem zaawansowania oraz wieku, grupy szkoleniowe
• - opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry instruktorskiej Allegry
• - opiekę Niani na stoku
• - zawody narciarskie z medalami na zakończenie wyjazdu
• - codzienny popołudniowy program animacyjny

a. Przedszkole narciarskie przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat *
W ramach Przedszkoli Narciarskich wielkość grup szkoleniowych nie przekracza 6 uczestników, a przy maluszkach
stawiających pierwsze kroki są to praktycznie zajęcia indywidualne. Aby uniknąć nadmiernego przemęczenia, lub
zniechęcenia do narciarstwa, kurs przeplatany jest zajęciami oraz zabawami bez użycia nart.
Każdy dzień rozpoczyna się spotkaniem o 10 rano na stoku. Po rozgrzewce mali adepci narciarstwa rozpoczynają
zajęcia z instruktorami. O godzinie 13 zaplanowana jest przerwa na wspólny lunch na stoku. Na czas posiłku rodzice
mogą dołączyć do swoich pociech lub dzieci mogą pozostać pod opieką instruktorów (lunch dodatkowo płatny, ok 7
EURO/ dzień w zależności od regionu narciarskiego). Po przerwie rozpoczyna się tzw opieka NIANI. Jest to
najczęściej jedna z naszych instruktorek która organizuję dzieciom gry i zabawy w restauracji na stoku, lub - jeśli
dopisuje pogoda - na śniegu. Po lunchu, w zależności od potrzeb i sił , dzieci mogą kontynuować jazdę na nartach.
Zajęcia na stoku kończą się o godzinie 16.
* na wyjazdach klubowych w ośrodkach narciarskich Folgaria oraz Val di Fassa przedszkole narciarskie
prowadzone jest dla dzieci już od 3 roku życia.

b. Szkółka narciarska dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12; 13-16 lat
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10 rano na stoku i prowadzone są w grupach nie przekraczających 9 uczestników.
Tak jak w przypadku przedszkola Allegra mini Ski o 13 zaplanowana jest przerwa na wspólny lunch (dodatkowo płatny,
ok 7 EURO/ dzień w zależności od regionu narciarskiego) Po przerwie dzieci i młodzież kontynuują jazdę z
instruktorami. Nie jest to już jednak stricte nauka, a bardziej jazda dowolna z elementami zabawy pod opieką
instruktorów, w związku z czym grupy mogą być wtedy nieco bardziej liczne. Zajęcia na stoku kończą się o godzinie
16.

c. Szkółka snowboardowa dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12; 13-16 lat
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, do naszej oferty wprowadziliśmy również szkolenia snowboardowe dla
dzieci i młodzieży. Szkolenia prowadzone są przez naszych instruktorów snowboardu w oparciu o najnowszy program
nauczania Polskiego Związku Snowboardowego. Program dostosowany jest do indywidualnych umiejętności i
predyspozycji uczestników. Zajęcia realizowane są wymiarze 3 godzin dziennie, od godziny 10 do 13. Podobnie jak w
przypadku szkółki narciarskiej o 13 zaplanowana jest przerwa na wspólny lunch na stoku. Po lunchu dzieci i młodzież
mogą kontynuować jazdę pod opieką instruktora narciarstwa.
* Młodzież w wieku od 13 lat może również korzystać bezpłatnie ze szkoleń snowboardowych w grupach dla
dorosłych, które mają jednak wymiar jedynie 2 godzin dziennie.
Wszystkie zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży realizowane będą przy minimum 6 uczestnikach .

Dla klientów wyjeżdżających do hoteli klubowych przedszkole i szkółka
narciarska dla dzieci i młodzieży dostępna jest bez dodatkowych opłat!
Szkółka snowboardowa dla osób wyjeżdżających do hoteli klubowych jest
dodatkowo płatna: cena za 6 dniowy kurs to 400 zł/os.

d. Race Club Allegra Ski
Race Club Allegra Ski to propozycja dla dzieci i młodzieży, które w stopniu dobrym i bardzo dobrym opanowały już
techniki narciarstwa alpejskiego i chcą spróbować swoich sił na profesjonalnym treningu sportowym na tyczkach.
Szkolenia realizowane są w regionie Val di Fiemme, który dzięki nowoczesnej infrastrukturze jest doskonałym
ośrodkiem do tego typu szkoleń.
Zajęcia odbywają się codziennie, przez 6 dni trwania każdego turnusu, od godziny 10:00 do 13:00. W tym czasie, pod
okiem naszych trenerów z Allegra Ski Team, dzieci odbywają szkolenia z jazdy sportowej na tyczkach (slalom i slalom
gigant). Doskonalone są również elementy jazdy równoległej na średnio i mocno nachylonych stokach. Po
zakończonych szkoleniach realizowany jest standardowy program zajęć, czyli lunch o godzinie 13:00, a następnie
dowolna jazda pod okiem naszej kadry instruktorskiej. Zapraszamy dzieci i młodzież od 8 lat. Warunkiem uczestnictwa
w Race Clubie jest wysoki poziom umiejętności narciarskich (jazda na krawędzi, obycie z prędkością, jazda po
wszystkich trasach z czarnymi włącznie). Ostateczna weryfikacja umiejętności nastąpi pierwszego dnia jazdy na stoku.

Race Club realizowany będzie przy minimum 6 uczestnikach. Dodatkowy koszt
dla klientów Hoteli Klubowych to 400 zł.

2. Szkolenia narciarskie i snowboardowe dla dorosłych
Nasze szkolenia narciarskie i snowboardowe, prowadzone są przez wykwalifikowych, polskich instruktorów z Allegra
Ski Team. W ramach szkoleń narciarskich i snowboardowych dla dorosłych wykorzystujemy nowoczesne metody
nauczania opracowane na podstawie najnowszych programów PZN oraz PZS. Nasi instruktorzy posiadają ogromne
doświadczenie w prowadzeniu kursów narciarstwa i snowboardu, ale przede wszystkim potrafią dzielić się z Państwem
swoją wiedzą oraz zarażać swoja pasją.
Szkolenia narciarskie prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:
• - podstawowy - dla adeptów mających pierwszy kontakt ze snowboardem lub nartami, a także dla tych, którzy
czują się niepewnie nawet na najprostszych, płaskich stokach;
• - średnio zaawansowany- przewidziany jest dla osób które radzą już sobie na niebieskich trasach, a pierwszy
kontakt z nartami maja za sobą, widoczne są jednak u nich braki w technice i stylu;
• -zaawansowany- to poziom dla osób dobrze i bardzo dobrze jeżdżących niebojących się prędkości i
szukających wrażeń. W tych grupach na Państwa życzenie mogą być przeprowadzone elementy jazdy w
świeżym śniegu i snowparku.
Wstępny podział na grupy zaawansowania, ustala szef wyszkolenia Allegry każdego z wyjazdów, na podstawie
informacji uzyskanych na podstawie Państwa wstępnych deklaracji, aczkolwiek ostateczna weryfikacja umiejętności
następuje pierwszego dnia szkoleń na stoku.
W ramach szkolenia narciarskiego i snowboardowego zapewniamy:
• - 6 dni szkoleń po 2 godziny dziennie, poprzedzone wspólną rozgrzewką
• - zróżnicowanie pod kątem zaawansowania grupy szkoleniowe
• - opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry instruktorskiej Allegry
• - nowoczesne metody nauczania
• - video coaching (video analiza postępów w nauce)
• - zawody narciarskie i snowboardowe z medalami i nagrodami dla zwycięzców
• - certyfikaty zaświadczające o zdobytych nowych umiejętnościach

Szkolenia narciarskie lub snowboardowe dla dorosłych, dla klientów naszych
hoteli klubowych dostępne są bez dodatkowych opłat!

NOWOŚĆ 2018 ! Szkolenie sportowe dla dorosłych
Szkolenia sportowe dla dorosłych to nasz nowość w sezonie ZIMA 2018! Wychodząc naprzeciw Państwa
oczekiwaniom w regionie Val di Fiemme orgaznizowane będą szkolenia ze sportowej jazdy na slalomie oraz slalomie
gigancie. To nowa propozycja dla osób dorosłych, które w stopniu dobrym i bardzo dobrym opanowały już techniki
narciarstwa alpejskiego i chcą spróbować swoich sił na profesjonalnym treningu sportowym na tyczkach. Zajęcia
odbywają się przez dwie godziny każdego dnia (6 dni). Prowadzone są one przez naszych trenerów posiadających duże
doświadczenie w szkoleniach sportowych zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych alpejczyków. Warunkiem
uczestnictwa w szkoleniach sportowych jest wysoki poziom umiejętności narciarskich (jazda na krawędzi, obycie z
prędkością, jazda po wszystkich trasach z czarnymi włącznie). Ostateczna weryfikacja umiejętności nastąpi pierwszego
dnia jazdy na stoku.
Każdy uczestnik szkolenia musi indywidualnie zadbać o niezbędny sprzęt narciarski jak: kask, ochraniacze na golenie
czy gardy na kije wpływający na bezpieczeństwo podczas treningu.

Szkolenia Sportowe realizowane będą przy minimum 6 uczestnikach.
Dodatkowy koszt dla klientów Hoteli Klubowych to 300 zł.

3. Atrakcje Wieczorne Apres Ski
Wyjazdy narciarskie Yeti Club to nie tylko starannie wyselekcjonowane hotele, profesjonalne szkolenia na stoku i
najlepsze alpejskie regiony , ale także moc pozytywnych wrażeń przy wspólnej zabawie, czasem nawet do białego rana.
Zapraszamy na organizowane przez naszych instruktorów z Allegra Ski Team wieczory APRES SKI :
•

- w mroźne wieczory rozgrzejemy Państwa gorącą atmosferą na Ice Party, śpiewami na karaoke, zabawą w
kalambury, tańcami w butach narciarskich w zaprzyjaźnionych Disco-Barach, czy wspólnymi wyjściami na
dyskoteki

•

- dla wszystkich chłonnych wiedzy narciarzy i snowboardzistów będą wieczory ze szkoleniem z serwisu i
konserwacji sprzętu narciarsko-snowboardowego, filmami extreme oraz nowinkami sprzętowo-odzieżowymi.

•

- tygodniowy plan wieczornych szaleństw uzupełnimy o najlepsze atrakcje APRES SKI, które proponuje nam
każdy region narciarski. Będą więc wyjścia na lodowisko, thermy, nocne zjazdy z pochodniami oraz
degustacje lokalnych przysmaków (bilety wstępów są dodatkowo płatne).

4. Transport na wyjazdy narciarskie Zima 2018
Ceny pakietów Hoteli Klubowych są skalkulowane z dojazdem własnym. Dla osób, które wybiorą opcję z dojazdem
autokarem będą doliczane opłaty (zgodnie z podanymi cenami w dziele Transport Autokarowy)

a. dojazd własny
Pobyty w Hotelach Klubowych z dojazdem własnym rozpoczynają i kończą się w soboty. Na 2-5 dni przed wyjazdem,
droga mailową, wysyłamy komunikaty wyjazdowe wraz z voucherami, w których odnajdą Państwo wszelkie niezbędne
informacje dotyczące pobytu. Kwaterowanie w hotelach odbywa się na podstawie list dostarczonych przez
Organizatora, zaś dokumentem niezbędnym do okazania jest dokument tożsamości oraz otrzymany voucher.

b. dojazd autokarem
Dojazdy autokarowe organizowane są za dodatkową opłatą: 300 zł z miejscowości: Szczecin, Koszalin, Słupsk; 400 zł z
miejscowości: Kraków, Katowice, Warszawa, Łódź, Poznań; 450 zł z miejscowości : Elbląg, Olsztyn, Bydgoszcz,
Wrocław, Gorzów Wlkp.
Transport z Polski do miejscowości narciarskich odbywa się autokarami klasy LUX, spełniającymi wszelkie wymogi
prawa. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wyjazdu autokarowego, w przypadku nie uzbierania się
minimum 8 chętnych. Należy również pamiętać, iż terminy imprez podane są dla dojazdu własnego, i oznaczają dzień
zakwaterowania i wykwaterowania z hotelu, więc przy dojeździe autokarem wyjazd z polski, następuje dzień wcześniej,
a powrót dzień później niż podane jest to w ofercie.

5. Rodzaje ubezpieczeń
Wszyscy nasi klienci w cenie wyjazdu zawarte mają podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna. Istnieje
również możliwość rozszerzenia kwot ubezpieczeniowych bądź dokupienia dodatkowych świadczeń takich jak SKI
OC (odpowiedzialności cywilnej na stoku) i ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.
Zakres poszczególnych pakietów ubezpieczeniowych oraz ewentualne dopłaty przedstawia poniższa tabela.

wariant

Koszty
Koszty
leczenia za
ratownictwa (w
granicą (KL) ramach KL)

Następstwa
nieszczęśliwych
wypadków (NNW)

Odpowiedzialność Sprzęt
cywilna
sportowy

Bagaż
podróżny

podstawowy 10 000 EUR 6 000 EUR
rozszerzony 20 000 EUR 6000 EUR
SKI OC
20 000 EUR 6 000 EUR

15 000 PLN
30 000 PLN
30 000 PLN

30 000 EUR

1000 PLN W cenie
30 PLN
1 600 PLN 80 PLN

RG

Ubezpieczenie
kosztów rezygnacji
z imprezy
turystycznej

3 000
PLN

dopłata

4
%

Ogólne warunki ubezpieczenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz na www.signaliduna.pl

