Ski School Jerry
Cennik lekcji indywidualnych wraz z wyciągiem
Szkolenie
1 lekcja
2 lekcje
indywidualne
z wyciągiem
z wyciągiem
z 1 instruktorem*
(55 min)
(110min)
1 osoba
150 zł
290 zł
2 osoby
190 zł
360 zł
3 osoby
230 zł
440 zł
4 osoby
270 zł
520 zł
5 osób
300 zł
580 zł
6 osób
330 zł
640 zł
*cena zawiera koszty przejazdu wyciągiem kursanta i instruktora podczas lekcji
na naszym stoku
*uwaga: na innych stokach koszty biletu dla kursanta i instruktora pokrywa
kursant
*cena lekcji nie zawiera wypożyczenia sprzętu

Wyciąg narciarski
Cennik przejazdów wyciągiem – bilety/karnety
Rodzaj karnetu
Cena
Karnet duży 16 przejazdów
48 zł
Karnet mały 8 przejazdów
Pojedynczy przejazd
Bilet rodzinny pakiet 48 przejazdów
Bilet rodzinny pakiet 96 przejazdów

30 zł
5 zł
110 zł
Oszczędzasz 34 zł

180 zł
Oszczędzasz 108 zł

*karnety podlegają rozliczeniu, zwracamy za niewykorzystane przejazdy, liczymy
wówczas pojedyncze przejazdy po 5 zł każdy i pozostałą kwotę – zwracamy

Wypożyczalnia
Rodzaj sprzętu
Komplet narciarski (narty,
buty, kije)
Komplet snowboardowy
(deska, buty)
Same buty lub narty (deska)
Kask

1h

2h

3h

1
dzień*

30 zł 40 zł 50 zł 60 zł
30 zł 40 zł 50 zł 60 zł
20 zł 25 zł 30 zł 40 zł
10zł 10 zł 10 zł 15 zł

*wypożyczenie powyżej 3 h traktowane jest jak 1 dzień, do godz. zamknięcia obiektu
UWAGA! Nie wypożyczamy sprzętu na inne stoki.

Cennik wypożyczenia odzieży
i akcesoriów
Rodzaj
odzieży/akcesoria
Kurtka lub spodnie
Komplet
(kurtka+spodnie)
Rękawiczki
Czapka
Gogle

Do 3 h 1 dzień
25 zł

50 zł

40 zł

90 zł

10 zł
5 zł
7 zł

20 zł
15 zł
15 zł

*regulamin wypożyczenia dostępny w zakładce REGULAMINY
*dostępność odzieży ograniczona ilościowo – przy grupach prosimy o wcześniejszy kontakt i
rezerwację rozmiarów

Cennik przechowalni
Rodzaj szafki*
Szafka zamykana na klucz/locker

Cena
5 zł

*szafki znajdują się w ogrzewanym pomieszczeniu, szafkę można zamknąć tylko raz, po
wrzuceniu monety 5 zł. Szafka pomieści średni plecak, buty, torebkę. Za zgubienie klucza
pobieramy opłatę w wysokości 15 zł.
*opłata jest jednorazowa bez limitu czasowego, max do końca dnia /zamknięcia wyciągu

Cennik snowtubing Kamikaze
Rodzaj karnetu

Cena

Karnet duży 8 przejazdów

50 zł

Karnet mały 4 przejazdy

30 zł

Pojedynczy przejazd

10 zł

Wynajem dla grup na
wyłączność

1600zł/h*

*przy wynajęciu toru dla grupy, jest on zamykany na wyłączny użytek grupy

Do 100 kg i od 5 lat
1 osoba na pontonie

