
 

YOUTH SNOW CAMP '17 

 

Obóz narciarski i snowboardowy dla młodzieży który odbywa się w Bad Gastein. Gwarantujemy solidne 

szkolenie na KAŻDYM poziomie zaawansowania – od pierwszych kroków na śniegu, poprzez doskonalenie 

techniki jazdy, a także naukę skomplikowanych ewolucji w snowparku. Jak zawsze, najwyższy poziom szkoleń 

zapewniają doświadczeni instruktorzy i czołowi polscy zawodnicy freestyle’owi!  

Szkolenie freestyle snowboard poprowadzi Wojtek "Gniazdo" Pawlusiak - zawodnik Red Bull, Burton 

Snowboards, Analog Clothing, Nixon, Anon Optics, Sony. 

Obóz Youth Snow Camp jest naszą dumą, mamy przyjemność już po raz 9 oferować wypoczynek dla młodzieży 

na najwyższym poziomie. 

 

UWAGA! kursy kadrowe na stopnie instruktorskie PZN/SITN i SITS. Ponadto: super relaks w termach 

Felsentherme, warsztaty longboardowe, wieczorne zajęcia gimnastyczne, wykłady tematyczne, intro 

snowkite’owe, "zjazd" na orientację, sauna, zjazd na czas, turniej Play Station i inne!...  

 

TERMIN 10.02.17-18.02.17 

 

MIEJSCE Bad Gastein (Austria) 
 

CENA 660€* 

*dojazd z Warszawy jest dodatkowo płatny 35€ 

 

Cena zawiera:  

• zakwaterowanie w hotelu młodzieżowym JUNGES HOTEL BAD GASTEIN wraz z wyżywieniem (tj. 

śniadanie, obiadokolacja, drobny lunch pakiet na stok) 

• 6-dniowy skipass obejmujący wszystkie ośrodki kompleksu Ski Gastein (jeździmy we wszystkich 4 

resortach: Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel, Sportgastein, Graukogel i Dorfgasein-Großarl) 

• przejazd komfortowym autokarem na trasie Wrocław - Zell am See – Wrocław (dojazd z Warszawy jest 

dodatkowo płatny 35€) 

• SZKOLENIE NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE NA KAŻDYM POZIOME ZAAWANSOWANIA 

(również dla osób stawiających pierwsze kroki na śniegu!)  

1. szeroki wachlarz zajęć na śniegu - jazda techniczna, elementy freestyle’u i jazdy freeride’owej 

pod opieką wykwalifikowanych instruktorów i zawodników 

2. dla chętnych: szkolenie kadrowe SITN/PZN i SITS (oprócz opłat związkowych, czyli za 

wewnętrzny egzamin i opłaty za wydanie dokumentów potwierdzających zdobyte 

umiejętności – szczegółowa informacja poniżej) 

3. nowoczesna metodyka nauczania, wykorzystanie wideo analizy i wykłady multimedialne 

4. zawody – slalom gigant i kontest freestyle’owy 

5. narciarsko-snowbaordowe biegi na orientację 

• całodobowa opieka kadry pedagogicznej (doświadczeni pedagodzy z uprawnieniami opiekunów) 

• ubezpieczenie NNW, KL, koszty ratownictwa 

• INTRO SNOWKITE’OWE pod okiem instruktora International Kiteboarding Organization 

• a ponadto atrakcyjny program popołudniowo-wieczorny:  

1. super relaks w termach Felsentherme,  



2. warsztaty longboardowe,  

3. zajęcia gimnastyczne pod kątem narciarstwa i snowboardu, 

4. wykłady z zakresu narciarstwa i snowboardu, 

5. intro snowkite’owe,  

6. sauna i siłownia w hotelu, 

7. halówka, koszykówka 

8. turniej Play Station, tenisa stołowego i inne… 

• testowanie desek snowboardowych i nart freeskiingowych 

• bonus: gadżety SNOW NATION !!!  

 


