
Szkolenie wyjazdowe 6 dni termin 1 – 6 marca 2021. 

Tym razem szkolenie w formule Warsztaty Carvingowe LONG w sezonie 2021 rozegramy w 
Krynicy (Słotwiny, Jaworzyna Krynicka) oraz Tyliczu :) 

W związku z tak piękną zimą oraz niedosytem jazdy 
na nartach zapraszamy na Warsztary Carvingowe 
Long. W sezonie 2021 realizujemy je na POLSKIEJ 
ZIEMI w związku z panująca sytuacją. Mając już 
doświadczenie w realizacji tych wyjazdów 
gwarantujemy świetną zabawę, miłą atmosferę 
oraz mega dawkę wiedzy narciarskiej nie tylko w 
teorii. Dużo jazdy i doskonalenia techniki :)  

W trakcie pobytu szkoleniowego dokonamy 
przeglądu stoków, a na nich ewolucji narciarskich takich jak: stabilizacja tułowia, pozycja na 
nartach, wychylenie na zewnątrz, ustawienie kijków, skręt dłuuugi, śmig, kompensacja, 
pozycja zjazdowa, jazda terenowa, skręt wymuszony, muldy, skoki :) 

   

 

Jeździmy w grupach o zbliżonych szybkościach 
do 8 osób. Szkolenie proponowane dla 
doskonalących technikę jazdy na nartach. 

Start w poniedziałek 1 marca około 8:45, meta 
6 marca o 14:00 – Szkoła Narciarska Krynica 
Ski. 

 

Plan szkolenia: 

poniedziałek 1 marzec 2021 
9:00 – 15:00 rozpoczęcie zajęć na nartach Stacja Narciarska Słotwiny w Krynicy 
 
wtorek 2 marzec 
9:00 – 15:00 zajęcia w grupach Stacja Narciarska Tylicz Ski 



środa 3 marzec 
9:00 - 15:00 zajęcia w grupach Stacja Narciarska 
Słotwiny w Krynicy 
 
czwartek 4 marzec 
9:00 - 15:00 zajęcia w grupach Kolej Gondolowa 
Jaworzyna Krynicka 
 
piątek 5 marzec 
9:00 - 15:00 zajęcia w grupach Kolej Gondolowa 
Jaworzyna Krynicka 
 
sobota 6 marzec 
9:00 - 14:00 zajęcia w grupach Stacja Narciarska 
Słotwiny w Krynicy 

 

 

Kamery na stoku: 
Stacja Narciarska Słotwiny w Krynicy 
http://slotwiny.pl/cam.html 
Stacja Narciarska Tylicz Ski 
https://www.tylicz.ski/kamery-na-stokach/ 
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka 
https://jaworzynakrynicka.pl/kamery-live 

 

Koszty 6 dniowego uczestnictwa w 
Warsztatach Carvingowych Ski & roll 2021 za 

osobę: 

 Karnet narciarski Krynica.ski (SN 
Słotwiny, SN Tylicz Ski) - 255 zł - kupowany w 
kasie razem w poniedziałek około 8:45 
Karnet narciarski Kolej Gondolowa Jaworzyna 
Krynicka – 2 dni – 150 zł 
Karnet narciarski na ostatni dzień zajęć SN 
Słotwiny – 1 dzień 95 zł lub 6 godzin 75 zł 
 

 Szkolenie narciarskie 30 godzin na stoku, wideo catching, analiza i link do filmów - 777 zł 
 

 Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania: 
wycieczki rowerowej – wypożyczenie i testowanie górskich rowerów elektrycznych 
wycieczki na nartach skitourowych 

http://slotwiny.pl/cam.html
https://www.tylicz.ski/kamery-na-stokach/
https://jaworzynakrynicka.pl/kamery-live


Cena nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz noclegu (rezerwacja we własnym zakresie) 

Jak czujesz że możemy wspólnie na koniec polskiej zimy 2021 pośmigać po POLSCE jak w 
Alpach, to zapisz się juz dziś :) 

formularz zgłoszeniowy - https://krynicaski.pl/Formularz_WC 
 

Pozdrawiam serdecznie 
Marcin Bialik 
605 070 170 

 

 

 

https://krynicaski.pl/Formularz_WC

