
ABC wyjazdów:

Nasz  autobus  startuje  o  godz.  8.30  z  ul.  Różyckiego  i  jedzie  wyznaczoną  trasą.  Proszę  być  na
przystanku nieco wcześniej. Jeżeli ktoś dojeżdża własnym transportem na miejsce zajęć, proszę być
tam przed nami,  w pełni  przygotowanym. W razie spóźnień grupa nie czeka,  trzeba dołączyć na
własną rękę w miejsce, w którym aktualnie znajduje się instruktor z grupą.

Dzieci do autobusu mogą wsiąść już w butach narciarskich, ale lekko tylko zapiętych. W plecaku
mają buty zimowe na zmianę, zapasowe rękawice, termos, kanapki w pudełku,w portfeliku
pieniądze na karnet. Do plecaka przypięty kask. Jeżeli dziecko źle znosi jazdę autobusem, proszę
dorzucić reklamówkę, a na przystanku uprzedzić nas o tym

Termosy  i  lunchboxy  dzieciom  „zabieramy”  i  oczywiście  oddajemy  na  przerwie,  dlatego  proszę
podpisać je lub w jakiś charakterystyczny sposób oznaczyć. Ponieważ instruktor musi zachować siłę
na  prowadzenie  zajęć,  kolejna  nasza  prośba  dotyczy  wielkości  termosów  –  dopasujmy  je  do
możliwości „litrażowej” dzieci i pojemności plecaków instruktorów ;-)

W trakcie jazdy autobusem od dzieci zbierane są pieniądze na karnet, ew. resztę rozliczamy od razu,
lub w razie konieczności rozmienienia pieniędzy, w drodze powrotnej.

Narty na przystanku pakowane są do luków bagażowych. Powinny być spięte rzepami. Zapobiega to
ich niszczeniu w czasie transportu, oraz ułatwia noszenie. Rzepy podpisujemy;)

W drodze powrotnej narty pakujemy wg. kolejności wysiadania. Dlatego dzieci muszą wiedzieć na
jakim przystanku wysiadają i które to ich narty. Stąd też prośba o oznakowanie nart.

Strój narciarza:

-bielizna termoaktywna (najwygodniej getry – nie rajtuzy, góra z długim rękawem – najlepiej półgolf,
nie na zamek, długie – do kolana skarpety, lekki polar – bluza (bez kaptura), kombinezon narciarski,
najlepiej dwuczęściowy z wysokimi plecami i szelkami, kominiarka pod kask, kask, rękawice, gogle.

PROSZĘ UCZULIĆ DZIECI BY INFORMOWAŁY INSTRUKTORÓW O POTRZEBIE SKORZYSTANIA Z
TOALETY. My oczywiście dopytujemy, ale nie zawsze zdążymy dobiec:-/

Pamiętajmy o ubezpieczeniu narciarskim. 

Dzieci początkujące na pierwszy wyjazd nie zabierają kijków.
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