
AUSTRIA - NIEDERAU WILDSCHÖNAU / SKI JUVEL 

 

MIEJSCE: NIEDERAU ( snowboard/narty) HOTEL ALPENLAND www.alp1.at , www.skijuvel.com 

 

TERMIN: 14 – 21 I 2023 dojazd własny, skipass 6 dni, pobyt 7 dni 

 

Uwaga: możliwy transport busami na miejsce, skierowane głównie do młodzieży jadącej bez 

rodziców, ilość miejsce ograniczona – ZGŁOSZENIA NA TRANSPORT MAILOWO! 
zapisyalpino@gmail.com w tytule „TRANSPORT NIEDERAU” 

 

Cena obejmuje 
- 7 dni pobytu dla 1 osoby 

- obfite śniadania z bufetu z produktami Bio 

- obiadokolacje – bufet 

- napoje bezalkoholowe do kolacji od 18.00 do 19.30: cola, fanta, sprite, sok jablkowy,  sok 

pomaranczowy,sok         porzeczkowy 

 woda, cherbata 

- ¼ l wina bialego lub czerwonego do kazdej kolacji/1 osoba dorosla 

- korzystanie z sauny i łaźni tureckiej 

- bezpłatny Internet 

- parking przy hotelu  

- korzystanie z sali konferencyjnej 

- 10% zniżki na wypożyczenie sprzętu narciarskiego 

- Wildschoenau Card 

- ski pass na 6 dni 

- ubezpieczenie KL + OC 

- treningi narciarskie i snowboardowe  

 

Cena nie obejmuje: 

- opłaty klimatycznej (15 lat i starsi) 3,50 € za dzień  

-  kaucji za skipass  

- transportu   

 

 

 

 

Ciąg dalszy na kolejnej stronie  

 

 

 

 

http://www.alp1.at/
http://www.skijuvel.com/
mailto:zapisyalpino@gmail.com


Cennik 

 

  

ZA OSOBĘ  W POKOJU 2,3,4, 

OSOBOWYM ZE SKIPASEM 6 dni 

DOROŚLI BEZ SZKOLENIA - 70 €,  

 

TRANSPORTU DODATKOWO 

PŁATNY  300 PLN 

DOROŚLI I MŁODZIEŻ  890 € + 550 PLN  

 

MŁODZIEŻ ROCZNIK 

2004 - 2005 
860 € + 550 PLN  

 

MŁODZIEŻ ROCZNIK 

2006 -2007 
820 € + 550 PLN  

DZIECI ROCZNIK   

2008 -2011 
740 € + 550 PLN  

DZIECI ROCZNIK 

2012 – 2016 ( W POKOJU Z 

RODZICAMI) 

560 € + 550 PLN  

 

DZIECI ROCZNIK 

2017 -2018 ( W POKOJU Z 

RODZICAMI) 

430 € + 550 PLN  

DZIECI ROCZNIK 

2019 – 2021 ( W POKOJU Z 

RODZICAMI BEZ SZKOLENIA) 

330 € + 100 PLN BEZ SZKOLENIA I TRANSPORTU 

CENA SZKOLENIA 4 LATKÓW DO 

USTALENIA  

 

Zadatek wysokości 300 € od osoby płatne do 25 XI 2022 bezpośrednio do hotelu  na konto 

Hotel Alpenland,  Herbert Seisl, Bankverbindung HYPO TIROL BANK 

 IBAN: AT 915700000280046014  BIC: HYPTAT 22  

 

OPŁATY: 

 

A) Opłata rezerwacyjna  która nie jest zwrotna wynosi  100zł /os (płatna do 24h od zapisu) 

B) Zadatek w wysokości 300 euro  /osoba płatny do 25-go listopada 

C) Pozostałą kwotę wpłacamy do 20-go grudnia u nas w gotówce, bądź deklarujemy rozliczenie na 

miejscu 

 

Opłata rezerwacyjna przepada zawsze jeśli osoba rezygnuje / nie może jechać itp. 

Zadatek jest w 100% zwrotny jeśli osoba rezygnuje na więcej niż  30 dni od rozpoczęcia obozu  

Zadatek jest w 50% zwrotny jeśli osoba zrezygnuje do 14 dni od rozpoczęcia obozu 

Zadatek nie jest zwrotny w przypadku rezygnacji na czas mniejszy niż 14 dni do rozpoczęcia obozu 

 

KONTO : 

 

PKO BANK POLSKI SA: 44 1020 2313 0000 3202 0147 1267  

 

Klub Sportowy "ALPINO" Katowice ul .J.Baranowicza 8,40-668 Katowice 

 

Tytuł wpłaty „OBÓZ NIEDERAU”  



 

 

 

 

Jak się zapisujemy: 

 

UWAGA NOWE ZASADY ZAPISÓW I OPŁATY ZADATKÓW: 

 
1. Zapisujemy się tak jak wcześniej przez panel. LINK https://obozy-alpino.herokuapp.com/panel/ 

a) Wchodzimy na panel 

b) Tworzymy użytkownika (tylko nasze dane do logowania) 

c) Dodajemy uczestników obozów (najczęściej dzieci, oraz siebie jeśli też jedziemy) 

d) Zapisujemy każdą osobę po kolei na obóz 

2. W momencie zapisu system generuje 24 godzinne okno na uiszczenie zadatku rezerwacyjnego (100zł od 
osoby)  który w momencie rezygnacji nie jest zwrotny, nie przechodzi na inne osoby itp.  

3. Jeśli po 24h od zapisu potwierdzenie nie zostanie przesłane na maila  miejsca są automatycznie zwal-
niane a osoby usuwane z listy uczestników obozu a na maila zostaje wysłana ww informacja. 

4. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na maila: zapisyalpino@gmail.com  

5. Żeby mieć pewność zapisu na obóz trzeba zapisać się przez panel oraz dokonać opłaty      re-
zerwacyjnej w ciągu 24h  

 

 

 

 

TYMOTEUSZ BŁASZCZYK 605 429 207 

PIOTR ŚWIERCZ 697 699 676 

organizator zastrzega sobie zmianę programu 

 

https://obozy-alpino.herokuapp.com/panel/
mailto:zapisyalpino@gmail.com

