
PRZEDSZKOLAK NA NARTY  

SZKLARSKA PORĘBA 

5 - 12.01.2019 
WYJAZD NARCIARSKI DLA RODZIN Z DZIEĆMI 

 

 

 

Zapraszamy na wyjazd narciarski dedykowany rodzinom z dziećmi w wieku          
przedszkolnym. Będą mogli Państwo aktywnie spędzić czas w rodzinnym gronie, jak           
również skorzystać ze szkolenia narciarskiego, snowboardowego oraz wielu innych         
atrakcji przygotowanych specjalnie dla Was. Chcąc stworzyć Naszym pociechom         
idealne warunki do nauki i doskonalenia narciarstwa wybraliśmy termin, w którym w            
polskich górach jest pusto na stokach. Mały ruch na trasach narciarskich oznacza            
przede wszystkim bezpieczną jazdę na nartach w komfortowych warunkach bez          
kolejek do wyciągów, jak również jeszcze bardziej efektywne szkolenie.  



Szklarska Poręba – leży u stóp Karkonoszy ceniona za swe walory przyrodnicze i             
warunki klimatyczne miasta, które porównywalne są do walorów miejscowości         
alpejskich położonych na wysokości 2000 m n.p.m.  

Chętnych zapraszam do obejrzenia ciekawego filmiku o Szklarskiej Porębie -          
https://youtu.be/K39Cek9KpMU 

 

 

 

Szkolenia narciarskie odbywają się na terenie ośrodka Ski Arena Szrenica, który           
tworzy 15km tras narciarskich o zróżnicowanym nachyleniu, ale również na          
oddalonym o 150m stoku Nartolandia stworzonym z myślą o najmłodszych i           
początkujących.  

 

 

 

https://youtu.be/K39Cek9KpMU


Poza stokami Ski Areny Szrenicy, Szklarska Poręba wraz z Jakuszycami stanowi           
mekkę narciarstwa biegowego. Pokrywa śnieżna zalega tu średnio przez 110 dni w            
roku. Połączenie ośrodka Ski Arena Szrenica i położonego niedaleko stoku          
Nartolandia wraz z Zimowym Placem Zabaw pełnym atrakcji dla najmłodszych,          
nawet tych którzy jeszcze nie jeżdżą na nartach czyni to miejsce idealnym na ferie              
rodzinne na nartach z dziećmi. 

LICENCJONOWANA SZKOŁA NARCIARSKA 
 

                  

www.snow4fun.com.pl 

Szkoła narciarska i snowboardowa Snow4Fun powstała z miłości do śniegu i           
aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym. Już dziewiąty sezon powiększamy          
grono miłośników białego szaleństwa i zarażamy pasją do sportów zimowych.          
Specjalnie dla najmłodszych i początkujących stworzyliśmy idealne miejsce do         
rozpoczęcia przygody z narciarstwem. Szkolenie narciarskie będzie prowadzone        
przez doświadczonych instruktorów licencjonowanej szkoły narciarskiej i       
snowboardowej Snow4Fun.  

 

 

Szkolenie narciarskie w grupach skierowane jest do dzieci od 4,5 roku do 7lat. Grupy              
dzielone są względem poziomu zaawansowania i wieku. Dla dzieci młodszych oraz           
dorosłych proponujemy zajęcia indywidualne w promocyjnej cenie 70zł/h. W pierwszy          

http://www.snow4fun.com.pl/


dzień - w niedzielę zapraszamy wszystkie dzieci, na „rozjeżdżenie” na stok           
Nartolandia w godzinach 10:00 - 15:00 Tam wstępnie podzielimy grupy i zobaczymy            
ile dzieci pamiętają z poprzedniego sezonu. Zajęcia grupowe rozpoczynają się          
codziennie o godzinie 10:00. Dzieci jeżdżące dla których będzie mało mogą pozostać            
na stoku Nartolandia i Zimowym Placu Zabaw do godziny 16:00.  

Biorąc pod uwagę zmienność warunków pogodowych prosimy o zabranie dowodów          
tożsamości również dla dzieci. Jeżeli byłby problem ze śniegiem mamy możliwość           
przeniesienia zajęć narciarskich do Czech. Ośrodek narciarski w Harrachovie         
oddalony jest o zaledwie 12km. 

 

 

PIERWSZY RAZ NA NARTACH - ZAJĘCIA OD PODSTAW  

PAKIET 50% szkolenia  50% zabawy  

4 godziny dziennie 6 dni = 750 zł KARNET W CENIE! 

Grupy na czas szkolenia maksymalnie 3 osoby, do momentu aż dziecko zacznie            
samodzielnie hamować i skręcać. Potem zajęcia odbywają się w grupach          
maksymalnie 6 osobowych i trwają 5 godzin. 



 

SUPER NARCIARZE - ZAJĘCIA DLA DZIECI JEŻDZĄCYCH (dziecko samodzielnie         
hamuje i skręca)  

5 godziny dziennie 6dni = 750 zł KARNET W CENIE! 

Grupy na czas szkolenia maksymalnie 7 osób 

 

CENY PAKIETÓW obejmują: 

- szkolenie narciarskie 

- karnet 6 dniowy  

- ubezpieczenie na czas szkolenia 

- przerwa na herbatę i ciastka oraz zupę 

- zawody na koniec tygodnia 



- zajęcia popołudniowe i atrakcje dodatkowe 

- nielimitowany Zimowy Plac Zabaw 

Dzieci poniżej 4,5 roku zajęcia indywidualne w promocyjnej cenie 70zł/h 

 

DODATKOWO: 

DLA DZIECI 

- nielimitowany Zimowy Plac Zabaw pełen niespodzianek! 

- popołudniowe animacje (w zależności od warunków pogodowych i sił małych           
kursantów zagospodarujemy dzieciom 4 popołudnia, którąś z poniższych opcji:         
wieczór plastyczny, nocna jazda i snowtubing, domowe kino – seans z popcornem,            
„DZIECI W KUCHNI” kolacja dla rodziców, „PIDŻAMA PARTY”, śniegolepy i mecz na            
śniegu) 

DLA DOROSŁYCH 

- nauka i wypożyczenie Skki Trikke – gratis! 

- dla chętnych wykład z wybranej tematyki narciarskiej 

- wycieczka ”w góry na SKI TURY” 125zł/os 4-5h wycieczka (sprzęt plus instruktor             
minimum 3 osoby) 

- biegówki (przejazd do Jakuszyc, sprzęt, instruktor) 65zł  

 

KONTAKT: 

Kasia Kordeusz kom. 601527770 

kasia@snow-4-fun.pl 

Biuro: 

Ski Arena Szrenica ul. Turystyczna 28 

Stok Nartolandia ul. Turystyczna 18 

58-580 Szklarska Poręba 

 

 

mailto:kasia@snow-4-fun.pl


 

 

STOK DO NAUKI JAZDY NARTOLANDIA 

 

www.nartolandia.com.pl  

ul. Turystyczna 18 

To miejsce stworzone specjalnie dla rodzin z dziećmi oraz osób rozpoczynających           
swoja przygodę ze sportami zimowymi. Nartolandia to 150m stok, na którym znajdują            
się dwa wyciągi 150 metrowy talerzyk z 10 stopniowa skalą regulującą prędkość            
wyciągu i 70 metrowa lina. Stok jest bezpieczny i kończy się wypłaszczeniem. Tak             
przygotowana infrastruktura bardzo ułatwia proces nauki. Na terenie stoku mieści się           
biuro naszej szkoły, Snow Tubing oraz co roku powiększany Zimowy Plac Zabaw            
skierowany również do dzieci poniżej 3 roku życia. Mamy również bistro z ciepłym             
jedzeniem i napojami. 

 

Zimowy Plac Zabaw to moc atrakcji i niespodzianek. Górka do zjazdu hulajnogi i             
rowerki biegowe na płozach, airbord, miniboby, talerze, sanki. Drewniany         

http://www.nartolandia.com.pl/


rozbudowany plac zabaw w huśtawkami, koszami, zjeżdżalniami i drabinkami.         
Zamek dmuchany, trampolina, kółko i krzyżyk, mega puzzle i wiele innych atrakcji. 

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU NARCIARSKIEGO 

   

www.paulosport.pl 

W tej wypożyczalni znajdziecie wszystko czego potrzeba do 
uprawiania sportów zimowych wyskojej jakości narty, snowboard, 
biegówki, skitury, kombinezony. Rozmiary butów od 24 do 47 ☺ 

Rabat 20% 28zł komplet (narty/buty/kije) / dzień 

Kontakt: Paweł Iwanicki 69868997 

http://www.paulosport.pl/

