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Zapraszamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleń sportów zimowych.
Jesteśmy Licencjonowaną Szkołą Narciarską i Snowboardową z wieloletnim
doświadczeniem. Naszą kadrę stanowią byli zawodnicy, Mistrzowie Polski, byli członkowie
kadr narodowych, laureaci wielu zawodów, pedagodzy, absolwenci AWF.
Jako firma posiadamy wszystkie uprawnienia i Licencje do przeprowadzania szkoleń
z zakresu narciarstwa oraz organizacji narciarskich wyjazdów zagranicznych
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SZKOLENIA INDYWIDUALNE
Narciarstwo oraz snowboard stają się coraz bardziej popularne. Zapraszamy wszystkich
chętnych na szkolenia z naszymi Instruktorami. Proponujemy Państwu szkolenia
indywidualne, na których Instruktor poświęca 100% uwagi jednej osobie, co skutkuje
najszybszym przyswajaniem wiedzy z zakresu narciarstwa i snowboardu.
Podczas szkolenia nasz Instruktor:
- pomoże zapoznać się ze sprzętem
- pokaże jak bezpiecznie poruszać się na stoku
- nauczy jazdy wyciągiem
- poprawi technikę jazdy już jeżdżącym
- przedstawi techniki poruszania się na nartach lub snowboardzie w różnych rodzajach śniegu

Zajęcia prowadzimy na każdym stopniu zaawansowania
Większość szkoleń przeprowadzamy w Ośrodku Narciarskim Nowa Osada w Wiśle,
gdzie znajduje się siedziba naszej Szkoły.
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SZKOLENIA W MAŁYCH GRUPKACH 2 - 5os
Jeżeli przyjedziecie Państwo do nas z przyjaciółmi lub jako rodzina i chcecie wspólnie
rozwijać swoje umiejętności, zapraszamy serdecznie.
Szkolenia prowadzimy również w grupkach od 2 do 5os
Instruktor na takich zajęciach przekazuje wiedzę wspólnie dla wszystkich i poprzez serię
dobranych ćwiczeń i dozowanie wysiłku stara się poprawić technikę lub nauczyć podstaw
wszystkich członków zajęć.
Warunkiem takich zajęć jest podobny stopień zaawansowania wszystkich członków Grupki,
np. wszyscy pierwszy raz na śniegu. Zajęcia takie motywują do działania i pozwalają dobrze
się bawić na śniegu.
Zajęcia prowadzimy na każdym stopniu zaawansowania
Zajęcia tego typu prowadzimy zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Większość szkoleń przeprowadzamy w Ośrodku Narciarskim Nowa Osada, gdzie znajduje
się siedziba naszej Szkoły ale na życzenie Klienta wyjeżdżamy do innych ośrodków.

SZKOLENIA GRUPOWE
Narciarstwo oraz snowboard stają się coraz bardziej popularne. Zapraszamy wszystkich
chętnych na szkolenia z naszymi Instruktorami.

Podczas szkolenia nasz Instruktor:
- pomoże zapoznać się ze sprzętem
- pokaże jak bezpiecznie poruszać się na stoku
- nauczy jazdy wyciągiem
Xtraining Sp. z o.o.
43-460 Wisła
ul. Sztwiertni 1
NIP: 5482663232

www.swiatprzygody.pl
biuro@swiatprzygody.pl
mobile: 662 681 680
tel/fax: (0048) 33 855 33 93

- Przygoda
- Turystyka Biznesowa
- Szkolenia i Konferencje
- Imprezy Integracyjne
- Programy Tematyczne

-

- Sporty Ekstremalne
- Off road, CO Drive S3
- Szkoła Narciarska HEAD
- Szkoła Snowboardowa
Elektroniczne pomiary czasu

- poprawi technikę jazdy już jeżdżącym
- przedstawi techniki poruszania się na nartach lub snowboardzie w różnych rodzajach śniegu
Zajęcia prowadzimy na każdym stopniu zaawansowania
Większość szkoleń przeprowadzamy w Ośrodku Narciarskim Nowa Osada, gdzie znajduje
się siedziba naszej Szkoły.

SZKOLENIA NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE PROWADZIMY W 4
ETAPACH ZAAWANSOWANIA
Poziom pierwszy - grupa CZARNA – narciarze oraz snowboardziści radzący sobie na
trasach o każdym stopniu trudności, mający doświadczenie w poruszaniu się na każdego
rodzaju wyciągu lub kolei linowej. Grupa ta szlifuje technikę jady na krawędzi oraz elementy
jazdy sportowej (możliwość zorganizowania treningu na slalomie gigancie lub slalomie, z
pomiarem czasu włącznie).
Poziom drugi - grupa CZERWONA – narciarze oraz snowboardziści jeżdżący na trasach
niebieskich i czerwonych, grupa pod okiem instruktorów szlifuje technikę jazdy w różnych
warunkach terenowych i na różnych trasach.

Poziom trzeci - grupa NIEBIESKA – narciarze oraz snowboardziści początkujący,
samodzielnie wykonujący skręty do zatrzymania włącznie. Poruszają się głównie łatwymi
trasami koloru niebieskiego. Kursanci szlifują poprawna technikę jazdy i bezpieczne
poruszanie się na wyciągu.
Poziom czwarty - grupa ZIELONA – narciarze oraz snowboardziści stawiający pierwsze
kroki na śniegu. Grupa pod okiem instruktorów zapoznaje się ze sprzętem oraz uczy się
bezpiecznego poruszania się na stokach płaskich i techniki jazdy wyciągiem dla
początkujących.
Dla efektywnego szkolenia proponujemy następujące grupy:
Narciarstwo – wszystkie poziomy max 10 osób w grupie
Snowboard – grupa zielona max 4 osoby
- pozostałe grupy max 6 osób
Cena szkolenia grupowego – zima 2019/20: 160,00pln/h netto
Podane ceny są cenami netto i zostaną powiększone o podatek VAT 23%
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SZKÓŁKA FERYJNA DLA DZIECI

Zapraszamy na Grupowe szkolenia dla Dzieci, które przeprowadzamy Stacji Narciarskiej
Nowa Osada w Wiśle. Grupy liczą maksymalnie po 10os, a minimalnie 4os.
Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy Xtraining w 4 poziomach zaawansowania:
Początkujący, grupa zielona:
Narciarze oraz snowboardziści stawiający pierwsze kroki na śniegu. Grupa pod okiem
instruktorów zapoznaje się ze sprzętem oraz uczy się bezpiecznego poruszania się na
stokach płaskich i techniki jazdy wyciągiem dla początkujących. Przez pierwsze dwa dni
dostępni są 2 Instruktorzy.

Średniozaawansowani, grupa niebieska:
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Narciarze oraz snowboardziści początkujący, samodzielnie wykonujący skręty w pozycji
płużnej do zatrzymania włącznie. Poruszają się głównie łatwymi trasami koloru niebieskiego.
Potrafią jeździć na wyciągu talerzykowym. Kursanci szlifują poprawna technikę jazdy
ześlizgiem , NW oraz bezpieczne poruszanie się na różnych trasach oraz korzystanie z kolei
linowej.
Zaawansowani, grupa czerwona:
Narciarze oraz snowboardziści jeżdżący na trasach niebieskich i czerwonych, potrafiący
korzystać z wyciągów talerzykowych, orczykowych oraz kolei linowej. Grupa pod okiem
instruktora szlifuje technikę jazdy w różnych warunkach terenowych i na różnych trasach.
Kursanci jako cel mają postawioną jazdę na krawędziach i cały cykl szkoleniowy do tego
dąży.

Expert, grupa czarna:
Narciarze jeżdżący bardzo dobrze w każdych warunkach oraz na trasach o każdym stopniu
trudności z zachowaniem stylu oraz techniki. Potrafią bawić się nartami także poza trasami.
Instruktor prowadzący kładzie nacisk na śmig - krótki, cięty skręt, technikę i poprawność jazdy
na krawędzi, poprawną postawę oraz przygotowanie do jazdy sportowej czyli skrętu
wymuszonego np. na trasie slalomu.

Szkolenia w ramach "Szkółki feryjnej" prowadzimy dla dzieci od 5 roku życia.
Zajęcia odbywają się pomiędzy 9:45 – 12:45 z przerwą na poczęstunek i napój
Film: https://youtu.be/KOuVbkESoaI
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Cykl szkoleniowy trwa 5 dni od poniedziałku do piątku
Terminy szkoleń są umieszczone na naszej stronie internetowej www.xtraining.pl
Każde dziecko które ukończy kurs w naszym "Przedszkolu Narciarskim" otrzyma
dyplom, medal oraz indeks narciarza.

Cena: 550pln/dziecko
Promocja: zapisując dziecko do szkółki feryjnej do 15 grudnia 2019 płacisz 500pln

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ
Zapraszamy do Ośrodka Narciarskiego Nowa Osada w Wiśle, gdzie nasza Szkoła ma
siedzibę, a różnorodność tras i wyciągów pozwoli profesjonalnie przeprowadzić Szkolenia na
każdym poziomie zaawansowania.
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WYPOŻYCZALNIA

Wypożyczenie sprzętu. Dla chętnych proponujemy dopasowanie sprzętu w
RENOMOWANYCH WYPOŻYCZALNIACH Winter Group na terenie Stacji Narciarskiej
Nowa Osada przed rozpoczęciem zajęć lub jazdy.
Istnieje możliwość dopasowania sprzętu dzień przed jazdą, w takiej sytuacji nasi Goście
przyjeżdżają na stok z dopasowanym sprzętem i tracą czasu przed jazdą
Można również przygotować sprzęt wcześniej i odebrać go bezpośrednio na stoku
My zajmiemy się dopasowaniem sprzętu. W tym celu potrzebujemy listę uczestników z
danymi: imię i nazwisko, wzrost, waga, nr buta
Nasi partnerzy w wypożyczalniach dysponują sprzętem najwyższej jakości
Zapewniają zawsze przygotowane narty i snowboardy oraz zdezynfekowane i suche buty.

Cena kompletnego carvingowego sprzętu śnieżnego: 60pln netto / doba
komplet narty: buty, narty, kije
komplet snowboard: deska snowboardowa, buty
FILM: https://www.youtube.com/watch?v=a-y9_qrAPvc
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XTRAINING Sp. z o.o.
Firma Xtraining Sp. z o. o. prowadzi działalność Organizatora Turystyki pod nr 1006
podlegającą przepisom Kodeksu Cywilnego Prawa Polskiego oraz postanowieniom Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o Usługach Turystycznych z późniejszymi zmianami.
Dodatkowo posiadamy Licencję Polskiego Związku Narciarskiego oraz Stowarzyszenia
Instruktorów i Trenerów Narciarstwa (SITN) pozwalającą przeprowadzać Szkolenia na
najwyższym poziomie oraz licencję na szkolenie dla dzieci.
Nasi Instruktorzy i Trenerzy posiadają aktualne uprawnienia PZN.

Nasi Partnerzy:

www.swiatprzygody.pl
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