
Program imprezy turystycznej- Załącznik nr 1 do Umowy 
KLUSZKOWCE 07-13.02.2021 r. 

 
1. MIEJSCOWOŚĆ I TERENY NARCIARSKIE:  
Impreza Turystyczna odbędzie się w Kluszkowcach, gdzie znajduję się Rodzinna Stacja 
Narciarska Czorsztyn-Ski. Ośrodek ten, położony na górze Wdżar na wysokości 767 m n.p.m., 
oferuje 5 km tras zjazdowych obsługiwanych przez 2 nowoczesne wyciągi krzesełkowe i 3 
wyciągi orczykowe.   
 
2. ZAKWATEROWANIE: 
Gościniec Pieniński jest umiejscowiony 2 km od stacji ośrodka Czorsztyn- Ski. Nowoczesny, 
komfortowo wyposażony obiekt oferuje pokoje 3-4 osobowe. Pokoje wyposażone są w 
funkcjonalne i estetyczne meble, każdy z nich posiada łazienkę z prysznicem. Do dyspozycji 
gości: sala konferencyjna, wi-fi stół do tenisa stołowego, narciarnia. 
 

3. PROGRAM OBOZU: 

• 5 godzin dziennie szkolenia narciarskiego lub snowboardowego w grupach 6-10 
osobowych na wszystkich poziomach zaawansowania, prowadzonego przez 
profesjonalnych instruktorów PZN- SITN/PZS 

• szkolenie jazdy sportowej (slalom i GS) z elektronicznym pomiarem czasu oraz wideo i 
foto analizą 

• zawody o Mistrzostwo Obozu 
• dyskoteki i zabawy integracyjne 
• wycieczka fakultatywna do kompleksu basenów termalnych Terma Bania (wstęp dla 

zainteresowanych płatny dodatkowo) 

4. TRANSPORT: 

Autokarem na trasie Łańcut-Rzeszów-Kluszkowce i z powrotem 

wyjazd 07.02.2021 r. z Łańcuta o godzinie 11:00 i Rzeszowa o godzinie 11:45 

powrót 13.02.2021 r. do Rzeszowa o godzinie 14:00 i Łańcuta o godzinie 14:30 

 

5. CENA- 1320 zł za osobę 

  
CENA OBEJMUJE: 6 noclegów w pensjonacie w pokojach 3,4-osobowych, transport 
luksusowym autokarem, wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), szkolenie 
narciarskie lub snowboardowe- 5 godzin dziennie prowadzone przez instruktorów PZN-SITN/ 
PZS w grupach 6-10 osobowych, opiekę kadry instruktorsko-pedagogicznej, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie NNW, podatek VAT. 
CENA NIE OBEJMUJE  5 dniowego karnetu narciarskiego Czorsztyn-Ski. Koszt karnetu 
wynosić będzie dla uczestników Imprezy Turystycznej: dla dorosłych (powyżej 15 lat) - 320 zł; 
dla młodzieży (od 10 do 15 lat) - 270 zł; dla dzieci (poniżej 10 lat) -  240 zł. Do ceny karnetu 
narciarskiego należy doliczyć 10 zł kaucji zwrotnej w ostatnim dniu. 
 

 



 6. UWAGI: 

Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego w cenie: 

+dzieci - komplet sprzętu na 5 dni – 135 zł   

+dorośli - komplet sprzętu na 5 dni – 160 zł 

Obowiązkowo należy posiadać kask narciarski/snowboardowy. Wypożyczenie kasku 
narciarskiego w cenie 5 zł za dzień. 

 

7. INFORMACJE DODATKOWE 

• Impreza turystyczna będzie świadczone dla grupy, której liczebność to ok. 40-70 osób. 

Zajęcia narciarsko- snowboardowe będą realizowane w grupach 6-09 osobowych. 

• Organizator turystyki nie stawia szczególnych wymagań zdrowotnych dotyczących 

udziału w imprezie turystycznej. 

• Ze względu na specyfikę zajęć narciarskich i snowboardowych świadczone usługi nie 

są dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W razie stosownego 

wniosku Klienta organizator turystyki zobowiązuje się do udzielenia dokładnych 

informacji na temat możliwości dostosowania zajęć do potrzeb osób z ograniczoną 

sprawnością ruchową. 

• Awaryjny numer telefonu kontaktowego Organizatora turystyki- 604 935 409. 

 

 

 


