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Biała szkoła w Białym Dunajcu - snowboard
Program ramowy pobytu 5 dniowego
Dzień 1
Wyjazd z miejsca uzgodnionego z organizatorem w godzinach rannych. Przejazd do Białego Dunajca
z przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. Przyjazd do miejsca pobytu w godzinach
popołudniowych, zakwaterowanie, obiadokolacja. Po obiadokolacji pobieranie i dopasowywanie sprzętu,
nocleg
Dni od 2 do 4
Śniadanie o godzinie 8.00. Od 10.00 do 14.00 pobyt na stoku. O godzinie 15.00 obiad. Od 16.00 do 18.00
pobyt na stoku. O godzinie 19.00 kolacja. Po kolacji czas wolny lub dyskoteka, nocleg.
Dzień 5
Śniadanie o godzinie 08.00. Po śniadaniu pobieranie suchego prowiantu. O godzinie 10.00 wyjazd w drogę
powrotną. Przyjazd do miejsca wyjazdu na białą szkołę w godzinach wieczornych.
W cenie białej szkoły zawarte są następujące świadczenia:
Zakwaterowanie: pensjonat w białym Dunajcu, pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami, 4 noclegi
Wyżywienie:
3 posiłki dziennie, pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu 1 i kończy się śniadaniem w dniu 5,
na drogę powrotną uczestnicy białej szkoły otrzymują suchy prowiant
Transport:
autokar klasy turystycznej
Ubezpieczenie: N.W. do kwoty 3000 zł.
Inne świadczenia: sprzęt (deski, buty) w dniach 2,3,4 , dla zaawansowanych w dniach 2,3,4 karnety od 10.00 do
14.00 i 16.00 - 18.00 z nieograniczoną ilością zjazdów, dla początkujących instruktorzy nauki
jazdy na snowboardzie, 2 dyskoteki na życzenie

Uczestnicy białej szkoły korzystają ze stoku z wyciągiem talerzykowym, stok jest oświetlony, naśnieżany
i ratrakowany.

Cena białej szkoły została skalkulowana dla 49 osobowej grupy (w tym 4 opiekunów gratis) i wynosi 720 zł.
Odpłatność dla 39 osobowej grupy (w tym 3 opiekunów gratis) wynosi 770 zł.
W dniu 5 istniej możliwość korzystania ze stoku od 09.00 do 13.00. Po godzinie 13.00 uczestnicy białej szkoły zdają
sprzęt. O godzinie 14.30 obiad. Po obiedzie wyjazd w drogę powrotną (bez suchego prowiantu). W przypadku gdy
będzie realizowana taka wersja w dniu 5, to do podanej ceny białej szkoły należy doliczyć 80 zł.
Biała szkła jest przeznaczona dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkól ponadpodstawowych
Podczas pobytu na stoku uczestnicy białej szkoły powinni posiadać kaski.
Podana cena białej szkoły nie zawiera opłaty za kask. Opłata ta wynosi 5 zł za dobę
W rozliczeniu za pobyt na białej szkole realizujemy bony turystyczne.
Pensjonat w którym będą zakwaterowani uczestnicy białej szkoły
spełnia normy sanitarne obowiązujące w trakcie trwania pandemii.

Biała szkoła nie będzie realizowana w okresie ferii zimowych w Wielkopolsce.
Podane ceny białej szkoły obowiązują w 2021 roku

