
    

                12-19 marzec 2023 Paganella (Włochy)  

       Serdecznie zapraszamy na marcowy wyjazd szkoleniowy na Paganellę we Włoszech 

      Wyjazd ten skierowany jest  dla : 

       a/ dzieci powyżej 7 roku życia równolegle jeżdżących na nartach 

       b/ dorosłych chcących doskonalić swoją technikę jazdy na nartach 

       c/ osób , które w doskonałych warunkach chcą doskonalić jazdę sportową (slalom i gigant) 

       d/ osób, które w trakcie wyjazdu chcą uzyskać uprawnienia instruktorskie 

      Treningi slalomu i slalomu giganta odbywają się z elektronicznym pomiarem czasu,  

      filmowaniem , analizą wideo. 

    

    



 Zakwaterowanie:  

Hotel Select*** via Dossi 7, 38010 Andalo (TN) położony jest kilkaset metrów od dolej stacji  

gondoli i centrum. W hotelu centrum wellness z basenem i saunami, restauracja, sala  

bankietowa. Przestronne pokoje, wifi. 

Wyżywienie w restauracji hotelowej: 

śniadania w formie bufetu szwedzkiego 

kolacje - 4 daniowe , bufet sałatkowy, napoje do kolacji dodatkowo płatne. 

Restauracja serwuje dania kuchni włoskiej i europejskiej. 

      

    

    



    

     

 Cena zakwaterowania 7 nocy w Hotelu Select*** i 6 dniowy skipass : 

 730  euro / osoba dorosła 

 550  euro / dzieci ur. po 30.11.2005 ( z 2 rodzicami w pokoju) 

 330 euro /  dzieci ur. po 30.11.2014 ( z 2 rodzicami w pokoju ) 

Szkolenie : 

4 h dziennie + wieczorna analiza video  i warsztaty z doboru i serwisu sprzętu 

900 zł dla stałych klientów 

950 zł  dla osób, które jadą z nami pierwszy raz 

1000 zł dla osób , które korzystają z własnego zakwaterowania 

Promocja! 100 zł niższa cena szkolenia za każdą nową osobę której polecicie nasz wyjazd    

 

    



 

Jak zapisać się na wyjazd : 

1. Napisać maila na adres szkola@ptak-team.pl z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia  oraz 

numerem telefonu oraz czy potrzebujecie transport? 

2. O zadatek (cena szkolenia) poproszę osobnym mailem miesiąc przed wyjazdem. 

3. Zadatek jest bezzwrotny ! Jeśli nie będziecie jednak mogli jechać na wyjazd można znaleźć 

kogoś na swoje miejsce. 

4. Jeżeli potrzebujecie fakturę za szkolenie proszę o wysłanie danych. 

Serdecznie zapraszamy 

Szkoła Narciarska PTAK-TEAM 
Bartłomiej Ptak 
Tel. 601 501 423 
Mail: szkola@ptak-team.pl 
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