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W naszej ofercie również:
• Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób,
organizacja kilkudniowych, specjalistycznych
wyjazdów treningowych
• Zawody narciarskie
• Wyjazdy motywacyjne dla firm
• Rezerwacja miejsc w ośrodkach narciarskich
w Polsce i za granicą

Serwis narciarski i snowboardowy
montaż wiązań, ostrzenie krawędzi,
regeneracja ślizgów, smarowanie,
profesjonalne przygotowanie sprzętu do zawodów
Uczestnikom treningów ogólnorozwojowych
przysługuje, raz w sezonie,
serwisowanie nart gratis
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Informacje i zapisy:
Towarzystwo Narciarskie
ul. Nowowiejska 37B
02-010 Warszawa
(Hala Sportowa) pok. 03
środa i czwartek: 17:30-19:30
tel./fax: +48 22 825 91 56
kom. +48 601 304 569
e-mail: info@tnfic.pl

www.tnfic.pl

SEZON NARCIARSKI
www.facebook.com/TowarzystwoNarciarskie
Partner Klubu:

2019/2020

10% zniżki na obozy
przysługuje osobom, które w tym sezonie opłaciły
uczestnictwo w treningach ogólnorozwojowych

Terminy
1. Jesień na lodowcach
9.XI-16.XI.2019 Stubaital (Austria)

cena: 1600 zł

Cena obozu obejmuje: szkolenie, zakwaterowanie w apartamencie
turystycznym, ubezpieczenie KL, OC.

30.XI – 07.XII.2019 Maso Corto (Włochy) 		cena: 800 zł
+360 €
Cena obozu obejmuje: szkolenie (slalom gigant, slalom),
zakwaterowanie w hotelu*** w apartametach 4-osobowych, skipass
ubezpieczenie KL, OC.

2. Początek zimy w Polsce
18-23.XII.2019

Zakopane-Suche

cena: 1200 zł

Cena obozu obejmuje: szkolenie (slalom),
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie NW.

27.XII.2019 - 2.I.2020 Zakopane

(obóz dla najmłodszych)

23.II - 29.II.2020

Gliczarów

cena: 1550 zł

Cena obozu obejmuje: szkolenie, zakwaterowanie,
wyżywienie, ubezpieczenie NW, rodzinną atmosferę.

6. 2020 Włochy – marcowe szusy
7. Obóz Wielkanocny – Włochy
9-14.IV.2020 Sella Nevea

cena 600 zł + 300 €

Cena obozu obejmuje: szkolenie, zakwaterowanie w hotelu ***,
wyżywienie, skipass, ubezpieczenie NW, KL, OC

8. Wyjazd Majowy
25.IV.2020 – 2.V.2020

3. Tradycyjny wyjazd noworoczny

• Przy rezerwacji miejsca na obozie obowiązuje
zaliczka 600 zł od osoby.
• Ceny mogą ulec zmianie do trzech tygodni przed
rozpoczęciem obozu.
• Uczestnicy obozów i treningów są zobowiązani
przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań
do rekreacyjnego uprawiania narciarstwa.
• Wszyscy uczestnicy w trakcie zajęć narciarskich
zobowiązani są do jazdy w kaskach.
• Przed wyjazdem na obóz, sprzęt powinien
być sprawdzony w profesjonalnym serwisie.
Przegląd w serwisie TN jest bezpłatny.

cena: 1450 zł

Cena obozu obejmuje: szkolenie, zakwaterowanie,
wyżywienie, ubezpieczenie NW.

4. FERIE ZIMOWE 2020 – Włochy
15.II – 22.II.2020 Tarvisio

UWAGI:

5. Przedszkole Narciarskie

cena: 1350 zł + 500 €

Cena obozu obejmuje: szkolenie, zakwaterowanie w hotelu***,
wyżywienie, skipass, transport, ubezpieczenie KL, OC.

Szkolenia w Warszawie
Treningi narciarskie

stok narciarski CSN Szczęśliwice

Niedziela 10:00 -12:00 cena: 800 zł (za cały sezon) bez karnetu
Treningi ogólnorozwojowe

na sali gimnastycznej ZSZ nr 82 przy ul. Nowowiejskiej 37A

Wtorek 20:30

cena: 700 zł (za cały sezon)

Treningi odbywają się do15.04.2020

Szczegóły na stronie www.tnfic.pl

