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Serdecznie zapraszamy wszystkich adeptów sportów zimowych do
szlifowania swoich narciarskich i snowboardowych umiejętności na
corocznych zajęciach grupowych.

Zapisz się już dziś!!!
#1 Kurs Międzyświąteczny 27-30.12.2017
11:00-13:00 4 dni x 2h CENA: 270 zł
#2 Kurs 3 Króli 05-07.01.2018
17:00-19:00 3 dni x 2h CENA: 210 zł
# 3 Kurs Sobotni 13,20,27.01.2018
11:00-12:30 3 dni x 1,5h CENA: 160 zł
# 4 Kurs Niedzielny 14,21,28.01.2018
11:00-12:30 3 dni x 1,5h CENA: 160 zł

#5 Kurs Ferie I poranny 15-19.01.2018

• kameralne grupy

11:00-13:00 5 dni x 2h CENA: 300 zł

• grupy na różnym poziomie

#6 Kurs Ferie I popołudniowy 15-19.01.2018

zaawansowania
• dogodne terminy szkolenia

16:00-18:00 5 dni x 2h CENA: 300 zł
#7 Kurs Ferie II poranny 22-26.01.2018
11:00-13:00 5 dni x 2h CENA: 300 zł

#8 Kurs Ferie II Popołudniowy 22-26.01.2018
16:00-18:00 5 dnix 2h CENA: 300 zł
school@rasc.pl +48 531 414 114
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Jak zapisać się na kurs?
• Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem +48 531 414 114
lub mailowo na adres school@rasc.pl
• Termin zapisów – co najmniej 3 dni przed datą rozpoczęcia danego kursu
• Termin wpłaty zaliczki 100 zł – 1 dzień od daty zapisu (w przypadku
przelewu prosimy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres school@rasc.pl)
• Pozostałą kwotę należy uregulować w pierwszym dniu zajęć w biurze

RASC gotówką lub przelewem
• Dane do przelewu:
Narciarski Klub Sportowy RASC

• kameralne grupy

ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa

• szkolenie dostosowane do poziomu

PKO BP Bank Polski S.A. 45 1440 1299 0000 0000 1073 5416

umiejętności kursantów

Tytuł przelewu: numer kursu oraz imię i nazwisko uczestnika

• wykwalifikowana kadra instruktorska
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Informacje dodatkowe i warunki uczestnictwa:

• Od 2 do 4 osób jeżdżących 1 instruktor, do 5 osób 2 instruktorów
• Ceny nie zawierają opłat za karnet i sprzęt narciarski/snowboardowy
uczestnika szkolenia.
• Warunkiem uczestnictwa w grupowych kursach narciarskich
i snowboardowych jest umiejętność samodzielnego wjeżdżania wyciągiem
orczykowym oraz zbliżony poziom umiejętności
narciarskich/snowboardowych uczestników danej grupy.
• Istnieje możliwość wypożyczenie sprzętu na terenie obiektu.

• specjalna cena wypożyczenia sprzętu
• możliwość pozostawienia sprzętu
w siedzibie szkółki na czas kursu

• Dla uczestników zajęć RASC School proponujemy specjalną cenę 25 zł/1h
w wypożyczalni sprzętu Sport Osicki.
• Osobom z własnym sprzętem umożliwiamy pozostawienie go na czas
kursu w siedzibie RASC.
• Bieżące informacje na FB RascSchool 

school@rasc.pl +48 531 414 114

Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia na Górce Szczęśliwickiej 

school@rasc.pl +48 531 414 114

