
OBÓZ NARCIARSKO/SNOWBOARD'OWO-PŁYWACKI
załącznik do umowy

MURZASICHLE, to  wieś położona na Podhalu około 7 km od Zakopanego.
TERMIN : 17-24.02.2019 r. (od niedzieli do niedzieli) wyjazd w dniu :                

17.02.2019 r. ze Zgierza  Plac Stu Straconych    godz. 09.00          
                  powrót w  miejsce zbiórki - 24.02.2019r. około godziny 18.00 - 18.30 

ZAKWATEROWANIE: Pensjonat góralski „U ZIOMKA”w Murzasichlu ul. Sądelska 90a 
pokoje z łazienkami   -  2, 3,4,5,6  osobowe. 

WYŻYWIENIE:  3 x dziennie w stołówce ośrodka  
                               pierwsze świadczenie – ciepła obiado-kolacja  w dniu 04.02.2018 r.               

       ostatnie - śniadanie w dniu 11.02.2018 r.
TRANSPORT:   autokar    na trasie : Zgierz-Murzasichle-Zgierz, dowozy na ZAJĘCIA 

PROGRAMOWE w Polsce jak i Słowacji

UBEZPIECZENIE : PZU Kraj/Zagranica – NNW, OC

OPIEKA : - kadra pedagogiczna i instruktorska/trenerska 

PROGRAM : - zajęcia dydaktyczne na stoku narciarskim i pływalni
- wideo-analiza postępów nauczania
- projekcja filmów instruktażowych
- zajęcia ogólnorozwojowe 

             -gry i zabawy ruchowe
CENA:           1.150 zł.    

Obejmuje: przejazd autokarem w obie strony (Zgierz – Murzasichle - 
Zgierz), dojazdy autokarem na zajęcia programowe, zakwaterowanie, 
wyżywienie,  ubezpieczenie NNW, wejścia na pływalnię, salę 
gimnastyczną, opiekę kadry pedagogicznej, instruktorów narciarstwa i 
trenerów pływania sportowego.

Nie obejmuje: kieszonkowego, karnetów narciarskich, snowtubing'u 
                        wypożyczenia sprzętu narciarskiego,  ubezpieczenia 
      bagażu oraz ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy – należy tego  

dokonać we własnym zakresie
Organizator:    Biuro Turystyki Aktywnej „ZAWÓR” S.C.

Bartłomiej Jurek, Urszula Jurek,
95-100 Dąbrówka Wielka, ul. Wycieczkowa 23 D
e-mail: bartekjurek@hotmail.com
Nip: 732-218-69-13
tel. 668844707
www.zawor.com.pl

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 (Dz.U. z 2002 r. nr101, poz.926 ze zm.)
Biuro Turystyki Aktywnej „ZAWÓR” S.C. informuje, iż:

1) jest administratorem zbioru danych osobowych Klientów,
2) dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i będą 

udostępniane innym odbiorcom jedynie w celu realizacji umowy,
3) Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz i poprawiania jak i usuwania

Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
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