
LICENCJONOWANA SZKOŁA NARCIARSKA
WYPOŻYCZALNIA

„POLANA SOSNY” NIEDZICA

Rezerwacja lekcji i sprzętu
 +48 885 70 70 71

www.funschool.pl info@funschool.pl

Szkoła Fun School z siedzibą w Zakopanem zaprasza w  sezonie
2015/2016 r. do Niedzicy. Specjalizujemy się w nauce jazdy na

nartach od poziomu podstawowego do doskonalenia techniki jazdy.

Stok „Polana Sosny” to idealne  miejsce do szlifowania nauki jazdy.
Najmłodszych zapraszamy do  przedszkola narciarskiego.

Zajęcia odbywają się w małych grupach na wyciągu baby-lift. Duży
nacisk kładziemy na  indywidualność nauczania  i atrakcyjność zajęć

(forma zabawowa).

http://www.funschool.pl/
mailto:info@funschool.pl


Cennik na sezon 2015/2016 r.
LEKCJE INDYWIDUALNE (NARTY, SNOWBOARD)

1 osoba     70 zł
2 osoby     90 zł
3 osoby     110 zł
Grupa: wycena indywidualna

Oszczędzaj w pakietach ! 
1 osoba pakiet Cena Cena za 1 h w pakiecie

5 h 325,00 zł 65,00 zł

7 h 420,00 zł 60,00 zł

10 h 550,00 zł 55,00 zł
Zajęcia pakietowe płatne z góry, do wykorzystania w sezonie 2015/2016r. po

wcześniejszej rezerwacji telefonicznej +48 885 70 70 71.

CENNIK WYPOŻYCZALNIA
Rodzaj usługi 2 h Następna

godzina Doba

Komplet nart 25,00 zł 5,00 zł 45,00 zł
Narty 15,00 zł 4,00 zł 30,00 zł
Buty 13,00 zł 3,00 zł 20,00 zł
Kijki 7,00 zł 3,00 zł 15,00 zł

Snowboard komplet 25,00 zł 5,00 zł 50,00 zł
Snowboard 20,00 zł 4,00 zł 35,00 zł

Kask 6,00 zł 3,00 zł 15,00 zł

UWAGA: grupy wycena indywidualna 

1 osoba     70 zł
2 osoby     110 zł
3 osoby     135 zł

        Grupa: wycena indywidualna



KURS SYLWESTROWY 
28 – 31 grudzień 2015 r.

        

5 % zniżki – zapisy – 2 dzieci  10 % zniżki – 3 lub więcej

KURSY FERYJNE 
DLA DZIECI

Najlepsza propozycja by dzieci poprzez zabawę uczyły się jazdy na
nartach wraz z rówieśnikami.

Na terenie przedszkola znajdują się figurki i zabawki które umilają część
zajęć. Na koniec kursu każde dziecko staruje w zawodach, kibicowanie

rodziców obowiązkowe! 
Dla wszystkich uczestników dyplomy. 

Zapisz swoją pociechę już dziś !

4 dniowy kurs (8 h lekcyjnych) – 300 zł

           Grupa poranna:           10:00- 12:00
Grupa popołudniowa:   14:00 -16:00



Zapraszamy  w poniższych terminach
Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek, kończą w piątek.

                5 % zniżki – zapisy – 2 dzieci  10 % zniżki – 3 lub więcej

Kurs 5 dniowy obejmuje (10 h lekcyjnych) 380 zł 
w max. 5 osobowych grupach.

 

ZAPISY:
Prosimy o podanie i wysłanie maila na adres info@funschool.pl:

1. imienia i nazwiska dziecka
2. tel. kontaktowego
3. poziomu zaawansowania
4. terminu kursu + nazwy stoku: NIEDZICA

Do zakwalifikowania niezbędna jest wpłata za kurs w wysokości 150zł na poniższe konto:
ING o Zakopane: 73 1050 1474 1000 0090 9254 5491

TERMIN I: 18 styczeń (poniedziałek) - 22 styczeń 2016 r. (piątek)

TERMIN II: 25 styczeń (poniedziałek) - 29 styczeń  2016 r. (piątek)

TERMIN III: 1 luty (poniedziałek) - 5 luty 2016 r.  (piątek)

TERMIN IV: 8 luty (poniedziałek) - 12 luty 2016 r. (piątek)

TERMIN V: 15 luty (poniedziałek) - 19 luty 2016 r. (piątek)

TERMIN VI: 22 luty (poniedziałek) - 26 luty 2016 r. (piątek)


