KURSY NARCIARSKIE DLA SZKÓŁ
W TATRACH WYSOKICH
ZIMA 2021/2022

WWW.VT.SK
Spółka Tatry mountain resorts, a.s. przygotowała na sezon zimowy 2021/2022 doskonałe
warunki do zorganizowania kursów narciarskich dla wszystkich szkół podstawowych, średnich i wyższych w ośrodku Tatry Wysokie - Tatrzańska Łomnica (oprócz trasy w Łomnickiej
Przełęczy) i Jezioro Szczyrbskie.
Uczniom i studentom oferujemy jazdę na nartach w najlepszych słowackich ośrodkach
narciarskich posiadających szeroką gamę tras odpowiednich dla słabszych i bardziej zaawansowanych narciarzy, oraz kompleksową ofertę usług dodatkowych. Istotnymi zaletami szusowania w tych ośrodkach jest bezpieczeństwo przewożenia narciarzy nowoczesnymi kolejkami linowymi oraz ruch na świeżym powietrzu, w najwyżej położonych
ośrodkach narciarskich oferujących najlepsze warunki na Słowacji.

CENNIK DLA KURSÓW NARCIARSKICH
Uczniowie i nauczyciele
SP i szkół średnich

Studenci i nauczyciele
szkół wyższych

9€
osobę / dzień

11 €
osobę / dzień

SKIPASS
24.12.2021 - 9.1.2022

-

-

SKIPASS
10.1.2022 - 18.2.2022

12 €
osobę / dzień

14 €
osobę / dzień

SKIPASS
19.2.2022 - 13.3.2022

19 €
osobę / dzień

22 €
osobę / dzień

SKIPASS
14.3.2022 - 30.4.2022

5€
osobę / dzień

7€
osobę / dzień

WYPOŻYCZALNIA BUTY
NARCIARSKIE LUB KOMPLET
SNOWBOARDOWY

8€
osobę / dzień

10 €
osobę / dzień

WYPOŻYCZALNIA
KASK

3€
osobę / dzień

3€
osobę / dzień

4 € za osobę / 1 godz.
co najmniej 10 osób

4 € za osobę / 1 godz.
co najmniej 10 osób

6 € osobę / dzień

6 € osobę / dzień

ZIMA 2021/2022
SKIPASS
1.11.2021 - 23.12.2021

SZKOŁA NARCIARSKA
NAUKA GRUPOWA
OBED *

* Obiad: Posiłki należy rezerwować z jednodniowym wyprzedzeniem w centrum informacyjnym w ośrodku. Dotyczy grupy co najmniej 10 uczniów i 1 nauczyciela na
10 uczniów. Oferta obowiązuje codziennie przez cały czas trwania kursu narciarskiego.
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WARUNKI:
• Cena dla kursów narciarskich obowiązuje przez cały sezon zimowy
2021/2022 z wyjątkiem okresu od 24.12.2021 do 9.01.2022 w ośrodku Tatry Wysokie - Tatrzańska Łomnica (oprócz trasy w Łomnickiej Przełęczy) i Jezioro Szczyrbskie..
• W okresie 19.02.2022 - 13.3.2022 liczba kursów narciarskich jest ograniczona.
• Skipassy: cena obowiązuje przy co najmniej 5 następujących po sobie
dniach jazdy na nartach przez grupę zorganizowaną składającą się z co
najmniej 20 osób. Kursy narciarskie mogą odbywać się od poniedziałku
do piątku.
• Nauczyciele: na każdą rozpoczętą grupę 10 uczniów / studentów przysługuje jednemu nauczycielowi bilet w tej samej cenie, co uczniom /
studentom . Cena obowiązuje przy co najmniej 5 następujących po sobie dniach jazdy na nartach. Każdy nadzór pedagogiczny powyżej stanowionej w ofercie ilości opiekunów pokrywa koszty poszczególnych usług
zgodnie z aktualnym cennikiem danego ośrodka.
• Wypożyczalnia: cena dotyczy kompletnego zestawu narciarskiego
(narty, buty narciarskie i kijki) lub snowboardowego (snowboard, buty),
zgodnie z dostępną ilością sprzętu. Kask nie jest w cenie zestawu, można go wypożyczyć oddzielnie. Wypożyczenie sprzętu należy zarezerwować wcześniej, a cena dotyczy grup zorganizowanych złożonych z co
najmniej 20 osób . Cena nie obejmuje przechowalni.
• Szkoła narciarska: -godzinne lekcje grupowe, minimalna ilość 10 osób
w grupie. Zajęcia należy rezerwować z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Cena obowiązuje przez cały sezon zimowy 2021/2022 z wyjątkiem okresu od 24.12.2021 do 9.01.2022. Nie gwarantujemy usługi
w najwyższym sezonie.
• UWAGA: Narciarz poniżej 15 roku życia ma obowiązek jazdy na stoku
w dobrze zapiętym kasku narciarskim chroniącym głowę. Osoba, która
organizuje zajęcia narciarskie na stoku ma obowiązek zapewnienia, aby
osoba poniżej 15 roku życia poruszała się po stoku w kamizelce odblaskowej lub posiadała odzież z elementami odblaskowymi.

KORZYSTNE BILETY DO PARKÓW WODNYCH
Całodniowe bilety wstępu do Tatralandii lub Bešeňovej w super cenie.
Zabawa dla dzieci w basenach lub na zjeżdżalniach wodnych. Świetna
alternatywa w przypadku złej pogody.
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WARUNKI OTRZYMANIA CENY
DLA KURSÓW NARCIARSKICH

TATRALANDIA & BEŠEŇOVÁ

Cena „Kursy narciarskie” dotyczy wyłącznie zgłoszonych z wyprzedzeniem
zorganizowanych grup kursantów ze skipassem na co najmniej 5 następujących po sobie dni, składających się z co najmniej 20 uczniów/studentów,
maksymalnie do 26 roku życia. Kursy narciarskie mogą odbywać się od poniedziałku do piątku. Na ten rodzaj produktu nie można otrzymać żadnych
dodatkowych zniżek. Kurs narciarski musi być zamówiony co najmniej 10
dni wcześniej za pośrednictwem zgłoszenia w formie pisemnej przysłanego z oficjalnego adresu mailowego dyrektora szkoły na adres info@jasna.
sk. Nieodłączną częścią zamówienia jest wypełnienie i przysłanie formularza
TMR, który zostanie wysłany niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Spółka Tatry Mountain Resorts, a.s. zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości
miejsc ze względu na aktualną sytuację pandemiczną.
Wypełniony formularz TMR musi zawierać: listę imienną wszystkich uczestników kursu narciarskiego potwierdzoną pieczątką szkoły. Osoby powyżej 18
lat muszą okazać na żądanie kartę: EURO 26, GO 26, ISIC. Warunkiem uzyskania ceny jest jednorazowy zakup karnetów dla całej grupy. Cena dla kursów narciarskich obowiązuje w sezonie zimowym 2021/2022 w okresie od
1.11.2021 do 23.12.2021, od 10.01.2022 do 18.02.2022, od 19.02.2022 do
13.03.2022 oraz od 14.03.2022 do końca sezonu narciarskiego w ośrodku
Tatry Wysokie - Tatrzańska Łomnica (oprócz trasy w Łomnickiej Przełęczy) i
Jezioro Szczyrbskie.
Wszystkie skipassy wydawane są na zbliżeniowych kartach chipowych. Kaucja
zwrotna za kartę wynosi 2 €. Aby skorzystać z promocyjnej ceny biletów do
parków wodnych Tatralandia lub Bešeňova należy w głównej kasie aquaparku
okazać kserokopię formularza i paragon z pieczątką Centrum Informacyjnego
ośrodka narciarskiego. Ceny oferty specjalnej „Kursy narciarskie” nie obejmują
transportu do ośrodka. Zmiana cen zastrzeżona .
W przypadku złamania warunków promocji dla kursów narciarskich, cena skipassu wzrośnie o 2€/osobę/dzień .

Najlepszy wypoczynek i regeneracja po nartach czeka na Was w parkach
wodnych na Liptowie. W Tatralandii lato trwa przez cały rok. 6 całorocznych
zjeżdżalni i 10 basenów z morską, termalną lub czystą wodą w tropikalnej temperaturze 30 stopni Celsjusza bez względu na pogodę. W Bešeňovej możecie
wypocząć w basenach geotermalnych, bawić się przez cały rok wśród morskich fal i poczuć adrenalinę ślizgając się na najszybszych i najdłuższych zjeżdżalniach na Słowacji.

CENNIK DLA KURSÓW NARCIARSKICH
W AQUAPARKACH TATRALANDIA & BEŠEŇOVÁ
Uczniowie i nauczyciele
SP i szkół średnich

Studenci i nauczyciele
szkół wyższych

9€
osobę / dzień

13 €
osobę / dzień

6€
osobę / 20 min

6€
osobę / 20 min

TATRALANDIA
OBIAD *

6€
/ 1 porcia

6€
/ 1 porcia

BEŠEŇOVÁ
AQUA TICKET

9€
osobę / dzień

13 €
osobę / dzień

6€
/ 1 porcja

6€
/ 1 porcja

ZIMA 2021/2022
TATRALANDIA
AQUA TICKET
TATRALANDIA XS
SURF TICKET

BEŠEŇOVÁ
OBIAD *

* Posiłki należy rezerwować z jednodniowym wyprzedzeniem w centrum informacyjnym w ośrodku.
Parki wodne: Cena dotyczy biletu całodziennego typu AQUA TICKET w Tatralandii
lub w Bešeňovej. Dotyczy grupy co najmniej 10 uczniów i 1 nauczyciela na 10
uczniów. Oferta obowiązuje codziennie przez cały czas trwania kursu narciarskiego.

INFORMACJE I REZERWACJA : Tatranská Lomnica : +421 903 11 22 00 | info@vt.sk

				

Štrbské Pleso : +421 917 68 22 60 | strbske@vt.sk
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