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NAZWA OBOZU/DLA KOGO Przedszkolaki Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Dorośli

HAMAK FAMILY CAMP
SPORT, ZABAWA, INTEGRACJA

SZKOLENIE NARCIARSKIE, SZKOLENIE SNOWBOARDOWE
❅ ❅ ❅ ❅ ❅

SPIS TREŚCI

12.01-21.01.2018

str. 14-21

  WŁOCHY - SKI REGION GITSCHBERG JOCHTAL

NAZWA OBOZU/DLA KOGO Przedszkolaki Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Dorośli

HAMAK SKI CAMP
SZKOLENIE NARCIARSKIE ❅ ❅ ❅

HAMAK SNOWBOARD CAMP
SZKOLENIE SNOWBOARDOWE ❅ ❅ ❅

HAMAK KURS NA DEMONSTRATORA PZN ❅ ❅
HAMAK KURS KWALIFIKACYJNY 

NA POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN ❅ ❅
HAMAK KURS 

NA POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN Level 1 i 2 ❅

12.01-21.01.2018 str. 11-17

str. 8-10

  WŁOCHY - SKI REGION VAL DI FIEMME

FICHTENHOF Alpin Vital Hotel***S • www.fichtenhof.com

SPORT HOTEL PAMPEAGO • www.sporthotelpampeago.it
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str. 18-23WILLA AUSTRYJOK w Poroninie • www.austryjok.pl

NAZWA OBOZU/DLA KOGO Przedszkolaki Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Dorośli

HAMAK SKI CAMP
SZKOLENIE NARCIARSKIE ❅ ❅ ❅

HAMAK SNOWBOARD CAMP
SZKOLENIE SNOWBOARDOWE ❅ ❅ ❅

HAMAK ART 
WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ ❅ ❅ ❅

HAMAK ART - SKI CAMP ❅ ❅ ❅

HAMAK ART – SNOWBOARD CAMP ❅ ❅ ❅

15.01-26.01.2018

  POLSKA - SKI REGION BIAŁKA, BUKOWINA TATRZAŃSKA, CZARNA GÓRA, JURGÓW, MAŁE CICHE, MURZASICHLE, ZAKOPANE

RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW

    Cena srebrna – 3. wyjazd z HAMAK-TUR

    Cena złota – 7. wyjazd z HAMAK-TUR

    Rodzeństwo – rabat 100 zł/os.

    

Rabatów nie można łączyć.

Rabaty obowiązują tylko do terminu wpłaty II raty.

RA
BA

TY!
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NASZA MISJA TO WYCHOWANIE PRZEZ SPORT
Propagujemy zdrowy styl życia. Przekazujemy wzorce do naśladowania. 
Uczymy współpracy, tolerancji oraz pomocy słabszym. Tworzymy zgrane 
społeczności obozowe. Uczymy, że Sport to nie tylko wyczyn, ale przede 
wszystkim świetna zabawa.
Nasze wyjazdy opieramy na wartościach sportowych. Pokazujemy 
uczestnikom, że Sport to zdrowa rywalizacja, smak zwycięstwa i porażki. 
To przestrzeganie i podporządkowanie się jasnym i prostym regułom,  
a współdziałanie w grupie może przynieść wyłącznie korzyści.
Uczymy podejmowania trudnych decyzji, wytrwałości w dążeniu do celu, 
wiary we własne siły, motywacji do bycia lepszym oraz sztuki radzenia 
sobie z porażką. Propagujemy postawę Fair Play nie tylko na boisku, ale 
podczas całego pobytu na obozie. Tu nie ma miejsca na używki.
Wychowanie przez Sport to współdziałanie w społeczności, która kształ-
tuje charakter na całe życie.

BEZPIECZEŃSTWO
Jesteśmy bezpośrednim organizatorem wszystkich naszych wyjazdów. 
Od ponad 16 lat oferujemy programy dostosowane do wieku i możliwo-
ści uczestników. Są one tworzone i realizowane wyłącznie przez nas, za 
co bierzemy pełną odpowiedzialność.
Tworzymy zgrany, doświadczony zespół nauczycieli, trenerów oraz  
instruktorów. Planujemy i działamy tak, aby zapewnić uczestnikom naj-
wyższy poziom bezpieczeństwa i zadowolenia z wyjazdu.

BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ
• Kaski: obowiązkowe dla wszystkich niepełnoletnich uczestników, 

dorosłym sugerujemy jazdę w kaskach. 
• Znaczniki lub bandany: obowiązkowe dla wszystkich naszych uczest-

ników biorących udział w szkoleniu narciarskim lub snowboardowym. 
• Identyfikatory na obozach w Alpach: dane kontaktowe  do hotelu, 

kierownika wyjazdu, ubezpieczyciela. 
• Serwis sprzętu narciarskiego lub snowboardowego: obowiązkowy 

dla każdego uczestnika i wykonany wyłącznie w wyspecjalizowanym 
serwisie we własnym zakresie.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
• Bezpieczna lokalizacja: obozy organizujemy wyłącznie w bezpiecz-

nych, sprawdzonych ośrodkach. Te miejsca stworzono z myślą o 
dzieciach i młodzieży.

• Bezpieczny transport: autokary wynajmujemy wyłącznie od solidnych, 
sprawdzonych od lat przewoźników.

• Bezpieczna firma: HAMAK-TUR jest członkiem Polskiej Izby Turystyki 
Młodzieżowej. Nasze uprawnienia i zezwolenia spełniają wszystkie 
wymagane kryteria. Posiadamy również stosowne gwarancje ubez-
pieczeniowe.

 
NASZA KADRA TO HAMAK TEAM
To profesjonalna i kompetentna grupa ludzi, na co dzień zawodowo pracu-
jąca z dziećmi i młodzieżą, która ma proste i ciekawe pomysły na aktywne 
spędzanie czasu. W całości poświęca się tworzeniu i realizacji bezpiecz-
nych programów dostosowanych do wieku i umiejętności obozowiczów. 
Zwraca jednakową uwagę na część programową oraz wychowawczą.
Nasza Kadra koncentruje się na budowaniu pozytywnych relacji uczest-
ników w grupie. Co istotne, Hamak Team nie tylko realizuje program, 
ale zawsze dba o szczegóły: sprawdzi, czy dzieci zjadły, wysuszyły mokre 
rzeczy, odpowiednio ubrały się na zajęcia, zadbały o higienę osobistą, 
czy utrzymują czystość w pokojach.
Zadowolenie naszych uczestników jest dla nas największą satysfakcją.

OBIEKTY
• Nasze obozy organizujemy wyłącznie w bezpiecznych, sprawdzonych 

ośrodkach.
• Odpowiednie zabezpieczenie: ośrodki są ogrodzone i położone w ka-

meralnych miejscach z dala od zgiełku dużych kurortów. Nasza kadra 
zawsze mieszka w tym samym budynku, co nasi uczestnicy.

• Bogata infrastruktura: nasze obiekty posiadają bogatą infrastrukturę 
sportową oraz dydaktyczną. W ich bliskim sąsiedztwie znajdują się 
pełnowymiarowe baseny, hale sportowe, stadniny koni, korty teniso-
we, a zimą stoki narciarskie.

• Zdrowe żywienie: przywiązujemy dużą wagę do zdrowego żywienia, 
jego jakości, wartości, ilości oraz smaku.

• Dostosowane do potrzeb: nasza baza to miejsca stworzone wyłącznie 
z myślą o dzieciach i młodzieży.

HAMAK MISTRZ
System nagradzania i motywacji obozowiczów wpisuje się w ideę Wy-
chowania przez Sport. Poprzez medale, odznaki i puchary docenia-
my wysiłek uczestników. Odznaki (brązowe, srebrne, złote) motywują  
i zachęcają obozowiczów do osiągania zamierzonych celów, a czasami 
nawet pokonywania własnych słabości. Obecność w Lidze Hamakowych 
Mistrzów daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim poczucie wła-
snej wartości.

CENY
Nasze ceny są transparentne i nie zawierają żadnych ukrytych opłat. 
Jako bezpośredni organizator gwarantujemy niezmienność ceny w se-
zonie.
 
ZEZWOLENIE
HAMAK-TUR posiada zezwolenie nr 17/99 na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych, wydane 
przez Wojewodę Mazowieckiego - Centralny Rejestr Zezwoleń nr 01286.

DLACZEGO JESTEŚMY WYJĄTKOWI

Opłaty
I rata –   800 zł/os. w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia   
               rezerwacji
II rata –  800 zł/os. do  31.10.2017
III rata/pozostała kwota do 08.01.2018

Ceny oferty w Euro - płatność w złotówkach. Ostateczna 
kwota ustalona po kursie w Pekao SA do dnia 02.01.2018 i 
zaokrąglona do pełnych złotych.
 
Konto
62 1240 6003 1111 0000 4946 8777
Hamak-Tur Marek Wołkowycki
ul. Wrzeciono 6 lok.147, 01-961 Warszawa



HAMAKOWE ODZNAKI
System nagradzania i motywacji obozowiczów wpisujący się w ideę Wychowania przez Sport. Poprzez odznaki 
doceniamy wysiłek uczestników, który muszą włożyć, aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę 
i umiejętności. Stopniowanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje i zachęca do osiągania nowych celów,  
a czasami nawet do pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje nie tylko satysfakcję, ale przede 
wszystkim poczucie własnej wartości.

HAMAK
SZKOLENIA NARCIARSKIE PZN

HAMAK
KURS NA DEMONSTRATORA PZN

HAMAK
KURS KWALIFIKACYJNY 

NA POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN

HAMAK
KURS NA POMOCNIKA

INSTRUKTORA PZN Level 1 i Level 2
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WARUNKI UCZESTNICTWA
W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HAMAK-TUR

I ZASADY OGÓLNE
1.1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a Hamak-tur 
(zwanym dalej Organizatorem) następuje poprzez podpisanie przez Uczestnika „Zgło-
szenia -umowy” na zasadach określonych niniejszymi warunkami lub poprzez wypeł-
nienie i wysłanie do Organizatora formularza rezerwacji ze strony internetowej www.
hamak-tur.pl, na której Uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa. Zgłosze-
nie-umowa lub wysłany formularz rezerwacji ze strony internetowej www.hamak-tur.pl i 
potwierdzenie tej rezerwacji przez Organizatora na mail klienta oraz program (katalog 
lub oferta na www.hamak-tur.pl) wraz z opisem obiektu i niniejsze warunki stanowią 
integralne części umowy zawieranej z Uczestnikiem przez Organizatora.
1.2. Uczestnikiem imprezy jest podpisujący „Zgłoszenie-umowę” oraz inne osoby 
zgłoszone przez niego. „Zgłoszenie-umowę” za osobę niepełnoletnią podpisuje jej 
ustawowy przedstawiciel.
1.3. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami 
określonymi programem i przyjętymi w formie „Zgłoszenia-umowy”.

II WARUNKI PŁATNOŚCI
2.1. Przy zgłoszeniu Uczestnik imprezy wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wyso-
kości i terminie ustalonym przez Organizatora. Pozostała należność, o ile nie zawarto 
pisemnie innych postanowień lub o ile nie stanowi o tym inaczej system wpłat w 
katalogu lub na stronie www.hamak-tur.pl winna być wpłacona nie później niż 30 dni 
przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 30 dni przed 
datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny.
2.2. Miejscem wpłaty jest siedziba Organizatora, jego oddział oraz jego ustalony ra-
chunek bankowy.
2.3.
a) W przypadku nie dokonania w ustalonym terminie przez uczestnika, na rzecz orga-
nizatora, pełnej wpłaty z tytułu umowy, organizator ma prawo wypowiedzenia umowy 
oraz obciążenia uczestnika kosztami związanymi z rozwiązania umowy.
b) Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, 
których zestawienie przekazane zostaje uczestnikowi wraz z informacją o obciążeniu.
2.4. Organizator nie przedstawia szczegółowej kalkulacji imprezy, określa cenę imprezy 
skalkulowaną na 1 uczestnika.

III ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
3.1
a) Organizator, w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych, ma prawo 
przed rozpoczęciem imprezy zaproponować klientowi zmianę istotnych warunków 
umowy, klient zaś może wyrazić zgodę na zmianę tychże warunków, bądź też odstąpić 
od umowy. W przypadku odstąpienia klienta od umowy organizator niezwłocznie zwra-
ca mu wszystkie wniesione świadczenia.
b) W przypadku skorzystania przez klienta, w sytuacji opisanej w punkcie 3.1a), z pra-
wa do odstąpienia od umowy lub w przypadku odwołania imprezy przez organizatora 
z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo:
– uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie,
– wyrazić zgodę na imprezę o niższym standardzie – w takim przypadku organizator 
niezwłocznie dokonuje na jego rzecz zwrotu różnicy w cenie,
– żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
c) organizator ma prawo zastrzec w umowie, iż impreza może zostać odwołana w 
przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników. W przypadku zaistnie-
nia takiej sytuacji organizator informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie 
najpóźniej 14 dni przed planowanym początkiem imprezy.
d) gdy odwołanie imprezy przez organizatora następuje w warunkach opisanych w 
punkcie 3.1c), lub też było wynikiem działania siły wyższej klient nie może dochodzić 
odszkodowania z uwagi na niewykonanie umowy przez organizatora.

3.2. Organizator może dokonać zmiany ceny imprezy, nie później jednak niż na 21 dni 
przed jej rozpoczęciem. Wzrost ceny imprezy może wynikać wyłącznie z udokumento-
wanych następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędo-
wych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub 
przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut.
3.3.
a) Organizator w przypadku niemożności wykonania usługi zagwarantowanej umo-
wą stanowiącą istotną część programu imprezy zapewnia uczestnikowi odpowiednie 
świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości 
usługi określonej w programie imprezy turystycznej, uczestnik może żądać odpowied-
niego obniżenia ceny, zaś organizator cenę tę obniża o kwotę wynikającą z różnicy 
obydwu usług.
b) Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo klient z uzasadnio-
nych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, organizator turystyki jest 
obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić 
mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego 
miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.

IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
4.1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora najpóźniej na 14 
dni przed rozpoczęciem imprezy prawidłowo wypełniony druk „Karta kwalifikacyjna”.
4.2. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez niego wyrządzone 
oraz zobowiązuje się do ich naprawienia. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich 
uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi przedsta-
wiciele.
4.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celno-dewizowych, pasz-
portowo-wizowych i zwyczajów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz 
kraju docelowym. Organizator nie odpowiada i nie zwraca wpłaconej ceny imprezy, 
jeżeli uczestnik w skutek decyzji organów kontroli granicznej począwszy od granicy 
polskiej, krajów tranzytowych, kraju docelowego nie dotrze do miejsca pobytu.
4.4 Uczestnika imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu kolonii 
wypoczynkowej (obozu, zimowiska) – załącznik nr 1 do Umowy Zgłoszenia.
4.5 Nieprzestrzeganie przez Uczestnika regulaminu może spowodować zastosowanie 
przez kierownika kolonii pkt 6 – wydalenie z kolonii (obozu, zimowiska).
4.6 W przypadku wydalenia Uczestnika z kolonii (obozu, zimowiska) ustawowy opie-
kun prawny Uczestnika ma obowiązek odebrać go z kolonii (obozu, zimowiska) w 
ciągu 24 godzin na koszt własny bez możliwości zwrotu finansowego za niewykorzy-
stane świadczenia.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
5.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie Uczestnika niepeł-
noletniego powstałe w czasie pozostawania przez Uczestnika niepełnoletniego pod 
opieką kadry Organizatora, wyłącznie na skutek zawinionego naruszenia obowiązków 
przez kadrę Organizatora.
5.2. Rodzice/Opiekunowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i bezpie-
czeństwo Uczestnika niepełnoletniego, jak również za wszelkie szkody wyrządzone 
Uczestnikowi niepełnoletniemu oraz szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełno-
letniego osobom trzecim podczas trwania imprezy organizowanej przez Organizatora:
5.2.1. po przyprowadzeniu Uczestnika niepełnoletniego – do momentu przejęcia nad 
nim opieki przez kadrę Organizatora,
5.2.2. przy odbieraniu Uczestnika niepełnoletniego – po przekazaniu przez kadrę Orga-
nizatora opieki nad Uczestnikiem niepełnoletnim Rodzicom/Opiekunom lub osobom 
upoważnionym przez Rodziców/Opiekunów do przejęcia opieki, oraz
5.2.3. w czasie gdy Uczestnik niepełnoletni pozostaje jednocześnie pod opieką kadry 
Organizatora i Rodziców/Opiekunów.

VI. UBEZPIECZENIE
6.1 Organizator gwarantuje uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, a w zakresie imprez zagranicznych także kosztów leczenia za granicą, na 
warunkach i zasadach obowiązujących u ubezpieczyciela.
6.2 Ubezpieczenie nie obejmuje bagaży i rzeczy osobistych Uczestników oraz zakup 
antybiotyków i leków specjalistycznych.
6.3 Przed zawarciem umowy Organizator umożliwia Uczestnikom zapoznanie się z 
ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a Uczestnik wyraża zgodę na finasowanie kosztu 
składki ubezpieczeniowej.
6.4 Zawierając umowę uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział im-
prezie turystycznej.

VII REZYGNACJA Z IMPREZY
7.1. W przypadku rezygnacji z imprezy wszystkich bądź niektórych osób zgłoszonych 
przez klienta, klient zostaje obciążony kosztami faktycznie poniesionymi przez orga-
nizatora w związku z rezygnacją bądź zmniejszeniem liczby osób biorących udział 
w imprezie.
7.2. Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, 
których zestawienie przekazane zostaje uczestnikowi wraz z informacją o obciążeniu.

VIII NIEWYKORZYSTANIE ŚWIADCZENIA
8.1. Organizator obciąża uczestnika faktycznie poniesionymi i udokumentowanymi 
kosztami powstałymi w związku z niewykorzystaniem świadczeń z winy uczestnika, 
dobrowolnego zrezygnowania z nich albo ich niewykorzystania z przyczyn osobistych 
(np. przerwanie podróży, skrócenie pobytu, choroba, nieszczęśliwy wypadek, brak 
paszportu)

IX REKLAMACJE
9.1. Organizator nie zwraca należności za świadczenia niewykorzystane z winy uczest-
nika lub z przyczyn osobistych (np. przerwanie podróży, skrócenie pobytu, choroba, 
nieszczęśliwy wypadek, brak ważnego paszportu) oraz za świadczenia, z których 
Uczestnik dobrowolnie zrezygnował.
9.2. Nie uważa się za wadę usługi, usterek o których uczestnik był poinformowany 
przed rozpoczęciem wyjazdu.
9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności i szkody, których niewy-
konanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu 
usług, działaniem sił wyższych, decyzjami państwowymi, warunkami atmosferyczny-
mi.
9.4. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 
trwania imprezy lub do 30 dni po jej zakończeniu. Jeżeli w trakcie trwania imprezy 
turystycznej klient stwierdza wadliwe jej wykonywanie, zobowiązany jest do niezwłocz-
nego zawiadomienia o tym wykonawcy usługi oraz organizatora, w sposób odpowiedni 
dla rodzaju usługi. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni 
od daty jej złożenia, a w przypadku reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy 
turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Siedzibę Sądu do rozpoznania sporów pomiędzy organizatorem, a uczestnikiem 
ustala się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o usługach turystycznych z 
dn.29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 z późniejszymi zmianami).
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GITSCHBERG JOCHTAL
Rodzinny ośrodek narciarski w Południowym Tyrolu, kryjący wiele zi-
mowych atrakcji, charakteryzujący się doskonałą jakością stoków, stale 
rozwijającą się infrastrukturą narciarską oraz ofertą hotelową – nic tu nie 
jest robione dla mas! Przeciwnie – wszystko ma swój unikalny klimat  
i jest dopracowane w najdrobniejszym szczególe, tak by zadowolić naj-
bardziej wymagających narciarzy i gości.
 
INFORMACJE NARCIARSKIE
• OŚRODEK NARCIARSKI:  Gitschberg Jochtal  

(www.gitschberg-jochtal.com) 
• WYSOKOŚĆ:  od 1300 do 2500 m n.p.m.
• DŁUGOŚĆ TRAS ZJAZDOWYCH: 52 km; 17 km niebieskich, 26 

czerwonych, 9 czarnych
• LICZBA WYCIĄGÓW: 1 kabina, 5 gondoli, 4 krzesełka, 6 orczyków
• POZOSTAŁE ATRAKCJE: 2 snowparki, 3 tory saneczkowe, 

lodowisko

SKI REGION GITSCHBERG JOCHTAL

WŁOCHY
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termin: 12.01-21.01.2018 FICHTENHOF Alpin Vital Hotel***S • www.fichtenhof.com
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DLACZEGO Z NAMI?
•  Hotel z bezpośrednim dostępem do stoku
• topowy ski region
• codzienne animacje dla dzieci
• fitness dla rodziców oraz wieczorki dla dorosłych

HOTEL
FICHTENHOF Alpin Vital Hotel***S (www.fichtenhof.com) w Maranza 
oferuje tyrolską gościnność, przyjazną atmosferę oraz troskliwą i indywi-
dualną obsługę. Gwarantuje wakacje w kontakcie z przyrodą i pięknymi 
widokami na Dolomity. Obiekt znajduje się w centrum Maranza w bez-
pośrednim sąsiedztwie sklepów i restauracji. W zależności od warunków 
śniegowych hotel połączony jest nartostradą z najbliższą gondolą (ok. 
800 metrów), co warunkuje bezpośredni dostęp do stoku oraz ze stoku 
do hotelu. Przystanek ski bus znajduje się przy hotelu. Dwa stoki dla 
małych dzieci znajdują się bezpośrednio przy hotelu. Do dyspozycji gości 
jest restauracja, bar, narciarnia z suszarkami do butów. Wi-Fi gratis w 
recepcji i barze.  

POKOJE
Piękne, gustownie urządzone pokoje i apartamenty 2, 3, 4, 5-osobowe 
wyposażone są w biurko, TV, sejf, łazienkę z ręcznikami i suszarką do 
włosów (pokoje 5-osobowe posiadają łóżko piętrowe dla dzieci). 
Pokoje: 1x Juniorsuite „De Luxe” (4-osobowy) oraz 1x Suite „De Luxe” 
(2-osobowy) i 2x Turmsuite (4-osobowy) dodatkowo płatne 68 euro/os. 
Pokój jednoosobowy dopłata 105 Euro. 
 
WYŻYWIENIE
W restauracji hotelu 2 posiłki dziennie: śniadania w formie bogatego 
bufetu z tradycyjnymi, lokalnymi produktami, zawsze z ciepłymi posiłka-
mi oraz 5-daniowe obiadokolacje. Napoje do obiadokolacji dodatkowo 
płatne. Pierwsze świadczenie – obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie 
świadczenie – śniadanie w dniu wyjazdu. Kuchnia włoska.

STREFA WELLNESS
Kryty basen z temperaturą wody 32°C; 4 sauny w rustykalnym stylu 
alpejskiej wioski: sauna parowa (40°C), sauna z ziołami (60°C), fińska 
sauna (90°C) i kabina na podczerwień oraz duża strefa relaxu. 

TRANSPORT

• HAMAK-TUR
• wyjazd wieczorem 12.01.2018 / powrót rano 21.01.2018
• komfortowy autokar na trasie Warszawa-Maranza-Warszawa - dodat-

kowo płatny 115 Euro/os
• uwaga - limit miejsc w autokarze!

• WŁASNY 
• zakwaterowanie 13.01.2018 / wykwaterowanie 20.01.2018
• transport przez Hamak-tur sprzętu narciarskiego/snowboardowego - 

dodatkowo płatny 100 zł/os (limit miejsc)
• transport przez Hamak-tur 1 bagażu głównego - dodatkowo płatny 

100 zł/os (limit miejsc)
• Odległość z Warszawy do Maranza: ok 1248 km

• Odległość od lotnisk: Bergamo ok 293 km; Verona ok 226 km; 
Monachium ok 232 km

UBEZPIECZENIE
• w Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (www.

europejskie.pl )
• PAKIET SKI: KL 10 000 Euro, NW 10 000 PLN, podstawowy 

Assistance , sprzęt narciarski 1000 Euro, koszty ratownictwa 5000 
Euro, OC  20 000 Euro – wg umowy Hamak-tur z Europejskie

• PAKIET SKI rozszerzony - dodatkowo płatny  180 zł/os.: KL 60 000 
Euro, NW 40 000 PLN, ubezpieczenie bagażu 2000 PLN, rozsze-
rzony Assistance , sprzęt narciarski 1000 Euro, koszty ratownictwa 
5000 Euro, OC  100 000 Euro – wg umowy Hamak-tur z Europejskie

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo płatne 
ok 2,85 % ceny imprezy

SZKOŁA NARCIARSKA i SNOWBOARDOWA HAMAK-TUR
• w ramach naszego szkolenia zapewniamy 6 dni szkolenia narciar-

skiego (dzieci 4-13 lat) lub snowboardowego (dzieci 11-13 lat) po 5 
godzin dziennie z przerwą na lunch nie wliczoną w szkolenie i 6 dni 
szkolenia narciarskiego lub snowboardowego (młodzież 14+ oraz 
dorośli)  po 2,5 godziny dziennie.

HAMAK FAMILY CAMP
termin: 12.01-21.01.2018SPORT, ZABAWA, INTEGRACJA
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• szkolenia prowadzone są przez instruktorów narciarstwa i snowboar-
du wg wytycznych PZN i PZS

• analizy wideo
• szkolenia zakończone zawodami
• uczestnicy w porze lunchu muszą mieć pieniądze na drobną przeką-

skę
• Kurs na Demonstratora PZN 12-15 lat; wymagany min. limit uczest-

ników – 6 osób. Kurs dodatkowo płatny 130 Euro/os

SZKOLENIA NARCIARSKIE
• dzieci (4-6 lat) - Hamak Przedszkole: dla początkujących (szkolimy 

od zera) i średniozaawansowanych; nauka jazdy przez zabawę; grupy 
max 6-osobowe 

• dzieci (7-10 lat): dla początkujących (nie szkolimy od zera) i średnio-
zaawansowanych; grupy max 8-osobowe

• dzieci (11-13 lat): dla średniozaawansowanych i zaawansowanych; 
grupy max 10-osobowe

• młodzież (14+): dla średniozaawansowanych i zaawansowanych; 
grupy max 10-osobowe

• dorośli: szkolenie dla początkujących (nie szkolimy od zera),  
średniozaawansowanych i zaawansowanych; grupy min. 6- max 
10-osobowe - dodatkowo płatne 100 Euro/os

SZKOLENIA SNOWBOARDOWE
• dzieci (11-13 lat): dla początkujących (nie szkolimy od zera) i  

średniozaawansowanych; grupy max 10-osobowe
• młodzież (14+): dla średniozaawansowanych i zaawansowanych; 

grupy max 10-osobowe 
• dorośli: szkolenie dla średniozaawansowanych i zaawansowanych; 

grupy min. 6- max 10-osobowe - dodatkowo płatne 100 Euro/os

PO NARTACH - DZIECI i MŁODZIEŻ
opieka realizowana po obiadokolacji do godziny 22.00
• codzienne tematyczne animacje dla dzieci (szczegóły podamy przed 

wyjazdem) 
• gry i zabawy integracyjne 
• dyskoteki, kino, kinect
• codzienne korzystanie z basenu 

PO NARTACH - DOROŚLI
• wieczór integracyjny dla dorosłych 
• apres ski 
• codzienny stretching lub fitness 

• karaoke i dyskoteka 
• codzienne korzystanie z wellness

HAMAKOWE ODZNAKI – dzieci i młodzież
Realizowane są dla chętnych. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek 
uczestników, który muszą włożyć aby posiąść odznakę narciarską lub 
snowboardową. Stopniowanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywu-
je i zachęca uczestników do osiągania nowych celów, a czasami nawet 
pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje nie tylko satys-
fakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości.

CENY
pokój dwuosobowy

pokój 3, 4-osobowy - zakwaterowanie na 3 lub 4 łóżku

CENA ZAWIERA
• zakwaterowanie – 7 noclegów
• wyżywienie HB 
• szkolenie narciarskie lub snowboardowe dzieci i młodzieży
• program PO NARTACH
• analizy wideo
• zawody narciarskie i snowboardowe
• wellness
• ubezpieczenie
• opiekę pilota/kierownika/kadrę instruktorską

CENA NIE ZAWIERA
• skipassu
• transportu autokarem z Polski 115 Euro/os
• dorośli - szkolenia z instruktorem 100 Euro/os
• szkolenia PZN 130 Euro/os
• transport przez Hamak-tur sprzętu narciarskiego/snowboardowego - 

100 zł/os (klienci – transport własny)
• transport przez Hamak-tur 1 bagażu głównego - 100 zł/os (klienci – 

transport własny)
• napojów do obiadokolacji
• taxy turystycznej od 13 roku życia w wysokości ok 2,00 euro/dzień/

os płatnej bezpośrednio w hotelu

CENY W EURO - płatność w złotówkach. Ostatecz-
na kwota ustalona po kursie w Pekao SA do dnia 
02.01.2018 i zaokrąglona do pełnych złotych.

UWAGA
• wymagane jest wcześniejsze przygotowanie 
kondycyjne
• uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają 

sprzęt narciarski i snowboardowy
• sprzęt narciarski/snowboardowy obowiązkowo ustawiony i przygoto-

wany przez serwis 
• dzieci i młodzież - kaski obowiązkowe
• początkujący  snowboardziści - obowiązkowe ochraniacze na nad-

garstki i kolana
• paszporty lub dowody osobiste - obowiązkowe
• podczas przejazdu na miejsce autokarem oraz podczas powrotu 

wyżywienie we własnym zakresie
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - obowiązkowa

CENA Dorosły
bez szkolenia

Dziecko
szkolenie w cenie

złota (7. wyjazd) 588 Euro/os 558 Euro/os

srebrna (3. wyjazd) 608 Euro/os 578 Euro/os

podstawowa 628 Euro/os 598 Euro/os

SKIPASS GITSCHBERG JOCHTAL
Skipass 6-dniowy - 14.01-19.01.2018

ADULTS 218 Euro urodzony pomiędzy  25.11.1952 a 25.11.2001

JUNIOR 153 Euro urodzony po 25.11.2001

BABY gratis dziecko do 8 lat - urodzone po 25.11.2009

SENIOR 196 Euro senior urodzony przed 25.11.1952

wiek uczestników 18-17 lat
szkolenie w 

cenie - 17 lat

16-11 lat
szkolenie w 

cenie

10-5 lat
szkolenie w 

cenie

4-2 lata
szkolenie w 
cenie- 4 lata

Cena złota (7. wyjazd) 528 Euro/os 458 Euro/os 398 Euro/os 258 Euro/os

Cena srebrna (3. wyjazd) 548 Euro/os 478 Euro/os 418 Euro/os 278 Euro/os

Cena podstawowa 568 Euro/os 498 Euro/os 438 Euro/os 298 Euro/os

Kaucja za kartę - 5 Euro/skipass
Dziecko Gratis gdy rodzic ma wykupiony 6-dniowy skipass
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SKI REGION VAL DI FIEMME

WŁOCHYtermin: 12.01-21.01.2018SPORT HOTEL PAMPEAGO • www.sporthotelpampeago.it

VAL DI FIEMME
Region określany często mianem wrót Dolomitów stanowi synonim 
wielkiego narciarstwa. Umożliwia uprawianie narciarstwa alpejskiego i 
klasycznego na najwyższym poziomie. Śnieg i słońce, najnowocześniej-
sze obiekty, z licznymi atrakcjami après-ski i bogatym kalendarzem mię-
dzynarodowych imprez sportowych to najważniejsze składniki udanego 
wypoczynku zimowego, tutaj dostępne są w obfitości ! 

INFORMACJE NARCIARSKIE
• OŚRODEK NARCIARSKI: Ski Center Latemar (Obereggen-Pampe-

ago-Predazzo), Ski Area Alpe Cermìs, Bellamonte-Alpe Lusia, Passo 
Lavazè-Passo Oclini i Passo Rolle (www.visitfiemme.it)

• WYSOKOŚĆ: 942 – 2489 m n.p.m.
• DŁUGOŚĆ TRAS ZJAZDOWYCH: 140 km; 58 km niebieskich, 71 

czerwonych, 11 czarnych
• LICZBA WYCIĄGÓW: 7 kabin, 27 krzesełek, 27 orczyków, 3 snowparki

PROGRAM
Indywidualnie przygotowany dla każdego wyjazdu.

HAMAKOWE ODZNAKI
Realizowane są dla chętnych. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek 
uczestników, który muszą włożyć aby posiąść odznakę narciarską lub 
snowboardową. Stopniowanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywu-
je i zachęca uczestników do osiągania nowych celów, a czasami nawet 
pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje nie tylko satys-
fakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości.

GRUPY WIEKOWE
Oferta Ski i Snowboard Campu w Alpach skierowana jest zarówna do 
dzieci jak i młodzieży. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i za-
interesowania obozowiczów przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie 
część dziecięca i młodzieżowa. W części przeznaczonej dla starszych 
obowiązywać będzie późniejsza godzina ciszy nocnej i inny charakter 
będą miały zajęcia wieczorne.

TELEFONY KOMÓRKOWE
Na Ski i Snowboard Campie w Alpach telefony komórkowe są obowiązko-
we. Korzystanie z nich możliwe jest tylko w czasie wolnym od zajęć lub w 
sytuacji „awaryjnej”. Podczas ciszy nocnej obowiązuje zakaz korzystania 
z telefonów komórkowych.
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HOTEL
Sport Hotel Pampeago (www.sporthotelpampeago.it) w miejscowości 
Alpe di Pampeago położony bezpośrednio przy gondoli. Do dyspozycji 
gości jest basen, restauracja, świetlica oraz narciarnia. Bezpłatne Wi-Fi 
w recepcji.

POKOJE
Przestronne pokoje  4,5 i 6-osobowe z łazienką. W każdym pokoju 
znajduje się łóżko piętrowe, w większości łóżko podwójne – 2 komplety 
pościeli.

WYŻYWIENIE
W restauracji hotelu 2 posiłki dziennie: bogate śniadania w formie bufetu z ciepły-
mi potrawami oraz obiadokolacje z możliwością wyboru dań + bufet sałatkowy 
+ deser. Napoje dodatkowo płatne. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wyjazdu. Kuchnia włoska.

TRANSPORT
• komfortowy autokar na trasie Warszawa-Val di Fiemme-Warszawa 

oraz podczas dojazdów na stoki 
• wyjazd wieczorem 12.01.2018 / powrót rano 21.01.2018

UBEZPIECZENIE
• w Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (www.

europejskie.pl )
• PAKIET SKI: KL 10 000 Euro, NW 10 000 PLN, podstawowy 

Assistance , sprzęt narciarski 1000 Euro, koszty ratownictwa 5000 
Euro, OC  20 000 Euro – wg umowy Hamak-tur z Europejskie

• PAKIET SKI rozszerzony - dodatkowo płatny  180 zł/os.: KL 60 000 
Euro, NW 40 000 PLN, ubezpieczenie bagażu 2000 PLN, rozsze-
rzony Assistance , sprzęt narciarski 1000 Euro, koszty ratownictwa 
5000 Euro, OC  100 000 Euro – wg umowy Hamak-tur z Europejskie

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo płatne 
ok 2,85 % ceny imprezy

UWAGA
• wymagane jest wcześniejsze przygotowanie kondycyjne
• uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają sprzęt narciarski i 

snowboardowy
• sprzęt narciarski/snowboardowy obowiązkowo ustawiony i przygoto-

wany przez serwis 
• dzieci i młodzież - kaski obowiązkowe
• początkujący  snowboardziści - obowiązkowe ochraniacze na nad-

garstki i kolana
• paszporty lub dowody osobiste - obowiązkowe
• podczas przejazdu na miejsce  oraz podczas powrotu wyżywienie we 

własnym zakresie
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - obowiązkowa

POWYŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT WŁOCHY – 
SKI REGION VAL DI FIEMME
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DLACZEGO Z NAMI?
•  Hotel z bezpośrednim dostępem do stoku
• topowy ski region
• małe grupy ćwiczebne, szkolenie RACE
• doświadczona kadra instruktorska i wychowawcza

SZKOŁA NARCIARSKA HAMAK-TUR
• w ramach naszego programu zapewniamy 6 dni szkolenia narciar-

skiego po 5 godzin dziennie z przerwą na lunch nie wliczoną w 
szkolenie 

• szkolenia prowadzone są przez instruktorów narciarstwa wg wytycz-
nych PZN

• zaawansowani – szkolenie RACE (jazda sportowa, treningi slalomu 
i slalomu giganta, zapoznanie z zasadami organizacji i rozgrywania 
zawodów narciarskich)

• analizy wideo
• szkolenia zakończone zawodami
• uczestnicy w porze lunchu muszą mieć pieniądze na drobną przeką-

skę  

SZKOLENIA NARCIARSKIE
• dzieci (SP 1-6): dla początkujących (nie szkolimy od zera),  średnio-

zaawansowanych i zaawansowanych; grupy max 10-osobowe
• młodzież ( SP 7, GIM, LO): dla średniozaawansowanych i zaawanso-

wanych; zaawansowani – szkolenie RACE; grupy max 10-osobowe 
 
PO NARTACH
• codzienne tematyczne animacje dla dzieci SP 1-6
• gry i zabawy integracyjne
• dyskoteki
• korzystanie z  basenu

CENY

CENA ZAWIERA
• zakwaterowanie - 7 noclegów
• wyżywienie HB 
• transport
• szkolenie narciarskie
• program PO NARTACH
• analizy wideo
• zawody narciarskie
• ubezpieczenie
• opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej i instruktorskiej

CENA NIE ZAWIERA
• skipassu 
• napojów do obiadokolacji
• taxy turystycznej od 14 roku życia w wysokości ok 2,20 euro/dzień/

os płatnej bezpośrednio w hotelu

CENY W EURO - płatność w złotówkach. Ostateczna kwota ustalona po 
kursie w Pekao SA do dnia 02.01.2018 i zaokrąglona do pełnych złotych

HAMAK SKI CAMP
termin: 12.01-21.01.2018GRUPY WIEKOWE: SP, GIM i LO

złota (7. wyjazd) 578 Euro/os

srebrna (3. wyjazd) 598 Euro/os

podstawowa 618 Euro/os 

SKIPASS VAL DI FIEMME-OBEREGGEN 6-dniowy

ADULTS 222 Euro urodzony pomiędzy  25.11.1952 a 25.11.2001

JUNIOR 156 Euro urodzony po 25.11.2001

Kaucja za kartę - 5 Euro/skipass
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termin: 12.01-21.01.2018 GRUPY WIEKOWE: od 12 lat

DLACZEGO Z NAMI?
• Hotel przy stoku 
• topowy ski region
• doświadczona kadra instruktorska i wychowawcza

KURS NA DEMONSTARATORA PZN
• Kurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Celem 

kursu jest doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej oraz 
zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami poruszania się po 
trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem 
sprzętu i „osłuchanie” z fachowym słownictwem narciarskim. Absol-
wenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas 
lekcji w-f i zimowisk prowadzonych przez nauczycieli w-f

• Kryterium kwalifikacyjne: ukończone 12 lat i nie przekroczony 16 
rok życia w roku, w którym odbywa się kurs; zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie 
narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa 
podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych)

• Program kursu: Praktyka - najmniej 5 dni szkolenia po 5 godzin 
lekcyjnych dziennie (w tym slalom gigant), nauczanie i doskonalenie 
techniki jazdy, jazda terenowa, nauczanie pługu, łuków płużnych 
oraz śmigu i skrętu równoległego, trening slalomu giganta, teoria: 
3,5 godziny

• Czas trwania: najkrócej 6 dni na śniegu w tym 1 dzień egzamin z 
jazdy technicznej

• Uprawnienia: brak uprawnień szkoleniowych; nie trzeba zdawać 
egzaminu na kursie kwalifikacyjnym; prawo startu w Zawodach 
Regionalnych, w Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów PZN po 
kwalifikacji w Zawodach Regionalnych oraz Mistrzostwach Demon-
stratorów PZN

• Ważność stopnia wygasa po ukończeniu 16 roku życia i nie podlega 
weryfikacji uprawnień

KURS KWALIFIKACYJNY NA POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN
• Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na kurs Pomocnika In-

struktora (INSTRUKTORA SITN) oraz zapoznanie uczestników kursu 
z podstawowymi wiadomościami niezbędnymi każdemu narciarzowi

• Kryterium kwalifikacyjne: ukończone 16 lat w roku, w którym odby-
wa się kurs; zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdro-
wia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie 
o zdolności do uprawiania narciarstwa podpisane przez rodziców/
opiekunów prawnych dla osób niepełnoletnich

• Program kursu: Praktyka - 5 dni szkolenia po 5 godzin lekcyjnych 
dziennie, nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda 
terenowa, trening slalomu giganta (GS);  Teoria - 5 godzin

• Czas trwania kursu: najkrócej 6 dni na śniegu w tym 1 dzień egza-
min z jazdy technicznej

• Uprawnienia: brak uprawnień szkoleniowych
• Okres ważności przeszkolenia: ważność przeszkolenia wygasa z 

końcem sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu na kursie 
kwalifikacyjnym

KURS NA DEMONSTRATORA PZN
KURS KWALIFIKACYJNY NA POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN 
KURS NA POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN LEVEL 1 i 2
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• Odnowienie ważności przeszkolenia: po dwóch latach powtórny egza-
min na dowolnym kursie kwalifikacyjnym bez konieczności udziału w 
kursie

• Uczestnik kursu otrzymuje: indeks, materiały szkoleniowe (podręcz-
nik z płytą CD)

KURS NA POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN LEVEL 1 i 2
• Level 1 realizowany jest w roku 2018, a Level 2 w roku 2019 (w roku 

2018 dla osób, które ukończyły Level 1)
• Pomiędzy Levelami zaliczenie na odpowiednim poziomie testu 

sprawnościowego - slalom gigant (podczas Zawodów Regionalnych) 
na co najmniej 6 pkt. w skali 10-punktowej

• Kryterium kwalifikacyjne: ukończenie kursu kwalifikacyjnego na po-
mocnika instruktora PZN najdalej dwa lata wstecz, ukończone 16 lat 
w roku, w którym odbywa się Level 1 oraz ukończone 17 lat w roku, 
w którym odbywa się Level 2, zaświadczenie lekarskie stwierdzające 
dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa 
lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o możliwości uprawiania 
narciarstwa (dla osób niepełnoletnich podpisane przez rodziców lub 
opiekunów prawnych), pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na 
udział w kursie dla osób niepełnoletnich

• Program kursu Level 1: 6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin); teoria 
+ praktyka (doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda terenowa, 
doskonalenie pokazu ewolucji)

• Program kursu Level 2: 6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin); teoria 
+ praktyka (jazda sportowa, doskonalenie pokazu ewolucji, praca z 
grupą (instruowanie)

• Po ukończeniu Level 2 należy przystąpić do Egzaminu Regionalne-
go (w roku, w którym ukończyło się kurs lub w roku następnym). 
Niespełnienie tego warunku skutkuje koniecznością powtórzenia 
obu części kursu. Zdanie Egzaminu Regionalnego uprawnia do 
posiadania legitymacji (karty plastikowej ze zdjęciem) oraz odznak 
Pomocnika/Instruktora SITN i SITN-PZN.

• Uprawnienia: Pomocnik Instruktora/Instruktor SITN i SITN-PZN 
posiada samodzielne uprawnienia szkoleniowe w licencjonowanej 
szkole narciarskiej po uzyskaniu pełnoletniości. Posiada prawo 
udziału w Zawodach Regionalnych, w Mistrzostwach Polski Instruk-
torów, w tym udział w reprezentacji szkoły w Mistrzostwach Szkół 
Narciarskich. Zaleca się odbycie praktyki w licencjonowanej szkole 
narciarskiej przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego

• Okres ważności przeszkolenia Level 1 wynosi 1 rok, tzn. do Level 
2 należy przystąpić w roku, w którym ukończyło się część I lub w 
roku następnym. Odnowienie ważności przeszkolenia: po dwóch 
latach powtórny egzamin na dowolnym kursie kwalifikacyjnym bez 
konieczności udziału w kursie.

INFORMACJE OGÓLNE O KURSACH
•  szkolenie na stopnie instruktorskie Hamak-tur realizuje przy współ-

pracy z Licencjonowaną Szkołą Narciarską Marketour Sport Szok 
posiadajacą licencję A+B SiTN PZN

• analiza wideo
• kursy zakończone zawodami

PO NARTACH 
• dyskoteki
•  korzystanie z basenu

CENA 

CENA ZAWIERA
• zakwaterowanie - 7 noclegów
• wyżywienie HB 
• transport
• program kursu
• program PO NARTACH
• analizy wideo
• ubezpieczenie
• opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej i instruktorskiej

CENA NIE ZAWIERA
• skipassu 
• napojów do obiadokolacji
• taxy turystycznej od 14 roku życia w wysokości ok 2,20 euro/dzień/

os płatnej bezpośrednio w hotelu
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Cena złota (7. wyjazd) 678 Euro/os

Cena srebrna (3. wyjazd) 698 Euro/os

Cena podstawowa 718 Euro/os 

SKIPASS VAL DI FIEMME-OBEREGGEN 6-dniowy

ADULTS 222 Euro urodzony pomiędzy  25.11.1952 a 25.11.2001

JUNIOR 156 Euro urodzony po 25.11.2001

Kaucja za kartę - 5 Euro/skipass
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DLACZEGO Z NAMI?
• Hotel przy stoku 
• topowy ski region
• małe grupy ćwiczebne, szkolenie freestyle
• doświadczona kadra instruktorska i wychowawcza

SZKOŁA SNOWBOARDOWA HAMAK-TUR
• w ramach naszego programu zapewniamy 6 dni szkolenia snowbo-

ardowego po 5 godzin dziennie z przerwą na lunch nie wliczoną w 
szkolenie 

• szkolenia prowadzone są przez instruktorów snowboardu wg wytycz-
nych PZS

• zaawansowani - szkolenie FREESTYLE: podstawowe techniki i triki 

na flacie, szkolenie jazdy na boxach i reilach, podstawy jazdy na 
skoczniach, poprawa stylu jazdy, techniki jazdy w snowparku, nauka 
jazdy w utrudnionych warunkach 

• analizy wideo
• szkolenia zakończone zawodami
• uczestnicy w porze lunchu muszą mieć pieniądze na drobną przeką-

skę

SZKOLENIA SNOWBOARDOWE
• dzieci (SP 4-6): dla początkujących (nie szkolimy od zera), średnioza-

awansowanych i zaawansowanych; grupy max 10-osobowe
• młodzież (SP 7,  GIM, LO): dla średniozaawansowanych i zaawan-

sowanych; zaawansowani - szkolenie FREESTYLE; grupy max 
10-osobowe.

PO DESCE
• codzienne tematyczne animacje dla dzieci SP 4-6
• gry i zabawy integracyjne
• dyskoteki
• korzystanie z basenu
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HAMAK SNOWBOARD CAMP
12.01-21.01.2018 GRUPY WIEKOWE: od IV klasy SP oraz GIM i LO
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CENY

CENA ZAWIERA
• zakwaterowanie - 7 noclegów
• wyżywienie HB 
• transport
• szkolenie snowboardowe
• program PO DESCE
• analizy wideo
• zawody snowboardowe
• ubezpieczenie
• opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej i instruktorskiej

CENA NIE ZAWIERA
• skipassu 
• napojów do obiadokolacji
• taxy turystycznej od 14 roku życia w wysokości ok 2,20 euro/dzień/

os płatnej bezpośrednio w hotelu

CENY W EURO - płatność w złotówkach. Ostateczna kwota ustalona po 
kursie w Pekao SA do dnia 02.01.2018 i zaokrąglona do pełnych złotych
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Cena złota (7. wyjazd) 578 Euro/os

Cena srebrna (3. wyjazd) 598 Euro/os

Cena podstawowa 618 Euro/os 

SKIPASS VAL DI FIEMME-OBEREGGEN 6-dniowy

ADULTS 222 Euro urodzony pomiędzy  25.11.1952 a 25.11.2001

JUNIOR 156 Euro urodzony po 25.11.2001

Kaucja za kartę - 5 Euro/skipass
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INFORMACJE NARCIARSKIE

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat góralski „Villa Austryjok” w Poroninie (www.austryjok.pl). Po-
koje 2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i Wi-Fi. Obiekt dys-
ponuje własną stołówką, świetlicą z parkietem, pracownią plastyczną, 
ogrzewaną narciarnią, góralskim szałasem, w bliskim sąsiedztwie hala 
sportowa, baseny termalne i aquapark. Stanowi doskonałą bazę wypa-
dową do pobliskich Ski Regionów!

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie: śniadanie – bufet szwedzki 
zawsze z ciepłym daniem, obiad, kolacja – ciepły posiłek + mini bufet. 
Pierwsze świadczenie obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świad-
czenie śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną. 
Kuchnia przygotowana jest do serwowania indywidualnych diet – ko-
nieczny wcześniejszy kontakt z Hamak-tur (diety + 18 zł/os/dzień).

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa–Poronin–Warszawa oraz 
podczas dowozów na stoki.

UBEZPIECZENIE
• w Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (www.

europejskie.pl )
• pakiet podstawowy: NNW - 5.000zł + Pakiet „SKI” a w tym koszty 

ratownictwa 12 000 PLN, sprzęt narciarski 1500 PLN, OC 40 000 
PLN – wg umowy Hamak-tur z Europejskie

• pakiet rozszerzony – dodatkowo płatny 50 zł/os: NNW - 10.000zł + 
Pakiet „SKI” a w tym koszty ratownictwa 12 000 PLN, sprzęt narciar-
ski 1500 PLN, OC 40 000 PLN – wg umowy Hamak-tur z Europejskie

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy - dodatkowo ok 
2,85% ceny imprezy

PROGRAM
Indywidualnie przygotowany dla każdego obozu.

 
HAMAKOWE ODZNAKI
Realizowane są dla chętnych. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek 
uczestników, który muszą włożyć aby zdobyć odznakę narciarską lub 
snowboardową. Stopniowanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywu-
je i zachęca uczestników do osiągania nowych celów, a czasami nawet 
pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki  daje nie tylko satys-
fakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości.

GRUPY WIEKOWE
Oferta w Poroninie skierowana jest zarówna do dzieci jak i młodzieży. 
Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby i zainteresowania obozowiczów 
przy zakwaterowaniu wyróżniona zostanie część dziecięca i młodzieżo-
wa. W części przeznaczonej dla starszych obowiązywać będzie później-
sza godzina ciszy nocnej i inny charakter będą miały zajęcia wieczorne.

POLSKA SKI REGION BIAŁKA, BUKOWINA TATRZAŃSKA, CZARNA GÓRA, 
JURGÓW, MAŁE CICHE, MURZASICHLE, ZAKOPANE

Nazwa regionu liczba wyciągów

Białka i Bukowina Tatrzańska 40

Jurgów 4

Małe Ciche 7

Murzasichle 6

Czarna góra 4

Zakopane 14 + kolej linowa
na Kasprowy
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TELEFONY KOMÓRKOWE
Telefony komórkowe będą zdeponowane u wychowawców. Uczestnicy 
będą mogli używać swoich telefonów przez 15 minut każdego dnia wy-
łącznie podczas ciszy poobiedniej. 
ELEKTRONIKA
Obowiązuje całkowity zakaz zabierania na obozy sprzętu elektronicznego 
tj.: tablety, iPody, PSP, aparaty fotograficzne, itp. Urządzenia przywiezio-
ne na obóz będą zdeponowane u kierownika i zwrócone uczestnikom 
ostatniego dnia obozu.

UWAGA:
• wymagane jest wcześniejsze przygotowanie kondycyjne
• uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają sprzęt narciarski i 

snowboardowy

• sprzęt narciarski/snowboardowy obowiązkowo ustawiony i przygoto-
wany przez serwis 

• kaski obowiązkowe
• początkujący snowboardziści – obowiązkowe ochraniacze na 

nadgarstki i kolana

POWYŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT W POLSCE

POLSKA – SKI REGION
 BIAŁKA, BUKOW

IN
A TATRZAŃ

SKA, CZARN
A GÓRA,

JURGÓW
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AŁE CICH
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termin: 15.01-26.01.2018 GRUPY WIEKOWE: SP, GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI?
• ski safari
• stoki sztucznie naśnieżane, ratrakowane i oświetlone
• wysoki, sprawdzony standard zakwaterowania, domowa kuchnia
• doświadczona kadra instruktorska i wychowawcza
• pakiet sport w cenie

SZKOŁA NARCIARSKA HAMAK-TUR
• szkolenia prowadzone są przez instruktorów narciarstwa wg wytycz-

nych PZN
• analizy wideo
• szkolenia zakończone zawodami
• uczestnicy podzieleni na poziomy zaawansowania pod względem 

wieku i umiejętności

• do południa obowiązkowa szkółka, po południu uczestnicy doskonalą 
na stoku pod opieką instruktora poznane wcześniej umiejętności lub 
korzystają z pozostałych wymienionych w ofercie zajęć PO NARTACH

 
SZKOLENIE NARCIARSKIE
• dzieci (SP 1-6): dla początkujących (szkolimy od zera),  średnioza-

awansowanych i zaawansowanych; grupy max 10-osobowe
• młodzież (SP 7, GIM, LO): dla średniozaawansowanych i zaawanso-

wanych; grupy max 10-osobowe
 
PO NARTACH
• pakiet sport: 4 x hala sportowa + 1 x termy w Szaflarach
• gry i zabawy na śniegu 
• wycieczki piesze w góry
• HAMAK Zimowe Igrzyska Sportowe
• ogniska z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami
• kulig

CENY
 

CENA ZAWIERA
• zakwaterowanie i wyżywienie
• transport
• szkolenie narciarskie
• program PO NARTACH
• analizy wideo
• zawody narciarskie
• ubezpieczenie
• opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej i instruktorskiej

CENA NIE ZAWIERA
• karnetów na wyciągi

PO
LS

KA
 –

 S
KI

 R
EG

IO
N

 B
IA

ŁK
A,

 B
UK

OW
IN

A 
TA

TR
ZA

Ń
SK

A,
 C

ZA
RN

A 
GÓ

RA
,

JU
RG

ÓW
, M

AŁ
E 

CI
CH

E,
 M

UR
ZA

SI
CH

LE
, Z

AK
OP

AN
E

HAMAK SKI CAMP

Cena złota (7. wyjazd) 2190 zł/os

Cena srebrna (3. wyjazd) 2290 zł/os

Cena podstawowa 2390 zł/os
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HAMAK SNOWBOARD CAMP
termin: 15.01-26.01.2018GRUPY WIEKOWE: SP,GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI?
• ski safari
• stoki sztucznie naśnieżane, ratrakowane i oświetlone
• wysoki, sprawdzony standard zakwaterowania, domowa kuchnia
• doświadczona kadra instruktorska i wychowawcza
• pakiet sport w cenie

SZKOŁA SNOWBOARDOWA HAMAK-TUR
• szkolenia prowadzone są przez instruktorów snowboardu wg wytycz-

nych PZS
• analizy wideo
• szkolenia zakończone zawodami
• uczestnicy podzieleni na poziomy zaawansowania pod względem 

wieku i umiejętności
• do południa obowiązkowa szkółka, po południu uczestnicy doskonalą 

na stoku pod opieką instruktora poznane wcześniej umiejętności lub 
korzystają z pozostałych wymienionych w ofercie zajęć PO DESCE

 
SZKOLENIE SNOWBOARDOWE
• Dzieci (SP 1-6): dla początkujących (szkolimy od zera),  średnioza-

awansowanych i zaawansowanych; grupy max 10-osobowe
• młodzież (SP 7, GIM, LO): dla średniozaawansowanych i zaawanso-

wanych; grupy max 10-osobowe
 
PO DESCE
• pakiet sport: 4 x hala sportowa + 1 x termy w Szaflarach
• gry i zabawy na śniegu 
• wycieczki piesze w góry
• HAMAK Zimowe Igrzyska Sportowe
• ogniska z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami
• kulig

CENY CENA ZAWIERA
• zakwaterowanie i wyżywienie
• transport
• szkolenie snowboardowe
• program PO DESCE
• analizy wideo

• zawody snowboardowe
• ubezpieczenie 
• opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej i instruktorskiej

CENA NIE ZAWIERA
• karnetów na wyciągi

Cena złota (7. wyjazd) 2190 zł/os

Cena srebrna (3. wyjazd) 2290 zł/os

Cena podstawowa 2390 zł/os

POLSKA – SKI REGION
 BIAŁKA, BUKOW
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DLACZEGO Z NAMI?
To obóz dla tych, którzy mają prawdziwą pasję twórczą. Dla tych, którzy 
wytrwają w zmaganiu się z kreską, tworząc kształt i formę. Dla tych, 
dla których poszukiwanie koloru w obrazie jest emocją godną odkrywcy. 
Wychowanie przez sztukę uczy: odnajdywania piękna w rzeczach, które 
wydają się zwyczajne, bo są wokół nas; wytrwałości w walce z własny-
mi ograniczeniami w dążeniu do doskonałości; pokonywania bariery 
między okiem, sercem a ręką, podczas studyjnych prac rysunkowych  

i malarskich; radości z pracy twórczej – Hamak Art to obóz dla młodych 
artystów.

Magda Raczko
PROGRAM
HAMAK ART
Zajęcia prowadzi Magdalena Raczko absolwentka ASP w Warszawie.  
W roku 2011 uzyskała wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Ma-

larstwa i Grafiki w Rzymie „Natale di Roma”. To autorka licznych wystaw w 
kraju i za granicą. W roku 2014 zorganizowała dużą wystawą indywidual-
ną pod patronatem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz Wojewo-
dy Mazowieckiego. Obecnie prowadzi autorską pracownię nauki rysunku  
i malarstwa oraz galerię sztuki.
• nauka i poznanie całego procesu twórczego od koncepcji artystycz-

nej przez szkic do skończonego dzieła
• studium martwej natury 
• studium portretu
• praca malarska farbami akrylowymi na podobraziu
• techniki: rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, prace malarskie  

w technice akwareli, gwaszu na papierze (duży format) i akrylu na 
podobraziu malarskim

• szkice i obrazy będą powstawały w zaciszu pracowni malarskiej

PO HAMAK ART 
• pakiet sport: 4 x hala sportowa + 1 x termy w Szaflarach
• gry i zabawy na śniegu 
• wycieczki piesze w góry
• zimowe igrzyska sportowe
• ogniska z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami
• kulig

CENY

CENA ZAWIERA
• zakwaterowanie i wyżywienie
• transport
• program HAMAK ART
• program PO HAMAK ART
• ubezpieczenie
• opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej i instruktorskiej

HAMAK ART
termin: 15.01-26.01.2018 GRUPY WIEKOWE: od IV klasy SP, GIM i LO

Cena złota (7. wyjazd) 1990 zł/os

Cena srebrna (3. wyjazd) 2090 zł/os

Cena podstawowa 2190 zł/os
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HAMAK ART - SKI/SNOWBOARD CAMP
termin: 15.01-26.01.2018GRUPY WIEKOWE: od IV klasy SP, GIM i LO

DLACZEGO Z NAMI – HAMAK ART?
To obóz dla tych, którzy mają prawdziwą pasję twórczą. Dla tych, którzy 
wytrwają w zmaganiu się z kreską, tworząc kształt i formę. Dla tych, 
dla których poszukiwanie koloru w obrazie jest emocją godną odkrywcy. 
Wychowanie przez sztukę uczy: odnajdywania piękna w rzeczach, które 
wydają się zwyczajne, bo są wokół nas; wytrwałości w walce z własny-
mi ograniczeniami w dążeniu do doskonałości; pokonywania bariery 
między okiem, sercem a ręką, podczas studyjnych prac rysunkowych i 
malarskich; radości z pracy twórczej – Hamak Art to obóz dla młodych 
artystów.

Magda Raczko
DLACZEGO Z NAMI – NARTY i SNOWBOARD?
• ski safari
• stoki sztucznie naśnieżane, ratrakowane i oświetlone
• wysoki standard zakwaterowania, domowa kuchnia
• doświadczona kadra instruktorska i wychowawcza

HAMAK ART
Zajęcia prowadzi Magdalena Raczko absolwentka ASP w Warszawie.  
W roku 2011 uzyskała wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Ma-
larstwa i Grafiki w Rzymie „Natale di Roma”. To autorka licznych wystaw w 
kraju i za granicą. W roku 2014 zorganizowała dużą wystawą indywidual-
ną pod patronatem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz Wojewo-
dy Mazowieckiego. Obecnie prowadzi autorską pracownię nauki rysunku  
i malarstwa oraz galerię sztuki.
• nauka i poznanie całego procesu twórczego od koncepcji artystycz-

nej przez szkic do skończonego dzieła
• studium martwej natury 
• studium portretu
• praca malarska farbami akrylowymi na podobraziu
• techniki: rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, prace malarskie  

w technice akwareli, gwaszu na papierze (duży format) i akrylu na 
podobraziu malarskim

• szkice i obrazy będą powstawały w zaciszu pracowni malarskiej

 

SZKOŁA NARCIARSKA i SNOWBOARDOWA HAMAK-TUR
• szkolenia prowadzone są przez instruktorów narciarstwa i snowboar-

du wg wytycznych PZN i PZS
• analizy wideo
• szkolenia zakończone zawodami
• uczestnicy podzieleni na poziomy zaawansowania pod względem 

wieku i umiejętności
• do południa obowiązkowa szkółka, po południu uczestnicy realizują 

program Hamak Art

SZKOLENIE NARCIARSKIE i SNOWBOARDOWE
• dzieci (SP): dla początkujących (szkolimy od zera),  średniozaawan-

sowanych i zaawansowanych; grupy max 10-osobowe
• młodzież (SP7, GIM, LO): dla średnio zaawansowanych i zaawanso-

wanych; grupy max 10-osobowe
 
PO NARTACH, DESCE i HAMAK ART
• pakiet sport: 1 x termy Gorący Potok w Szaflarach
• gry i zabawy na śniegu 
• wycieczki piesze w góry
• HAMAK Zimowe Igrzyska Sportowe
• ogniska z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteki, gry i konkursy z nagrodami
• kulig

CENA

CENA ZAWIERA
• zakwaterowanie i wyżywienie
• transport
• szkolenie narciarskie i snowboardowe

• program PO NARTACH, DESCE i HAMAK ART
• analizy wideo
• zawody narciarskie i snowboardowe
• ubezpieczenie
• opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej i instruktorskiej

CENA NIE ZAWIERA
• karnetów na wyciągi

POLSKA – SKI REGION
 BIAŁKA, BUKOW
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Cena złota (7. wyjazd) 2290 zł/os

Cena srebrna (3. wyjazd) 2390 zł/os

Cena podstawowa 2490 zł/os
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tel.: 22 398 18 06, 22 398 88 06                                                                             
fax: 22 398 88 42                                                                                  
kom.: 601 816 058
e-mail: biuro@hamak-tur.pl

Wakacyjny Telefon Alarmowy
kom.: +48 665 856 665

www.hamak-tur.pl


