
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Miejsce: Centrum Wspinaczkowe Tarnogaj, ul. Nyska 59, 50-505 Wrocław
2. Kadra: Instruktorzy wspinaczki oraz opiekunowie Centrum Wspinaczkowego Tarnogaj 
3. Wyżywienie: owoce, zestaw obiad, woda oraz herbata. W przypadku nietolerancji/ 

uczulenia wybranych pokarmów, wymagane jest podanie tej informacji w karcie uczestnika.
4. Wiek uczestników: 6-14 lat 
5. Czas trwania: 5 dni *(od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-16.00

*Turnus T8 trwa 4 dni.
6. Elementy zajęć: nauka wspinania, poznawanie elementów sprzętu wspinaczkowego, zasad 

asekuracji, technik wspinania, warsztaty tematyczne, nauka chodzenia po taśmie- Slack 
Line, gry i zabawy ogólnorozwojowe, wyjścia do parku trampolin- Jump World oraz do 
centrum laserowego- Laser Tag.

7. Przykładowy program dnia: 
• 7:45-8:00 Zbiórka dzieci 
• 8:00-8:30 Rozgrzewka 
• 8:30-10:00 Zajęcia wspinaczkowe 
• 10:00-10:30 Drugie śniadanie 
• 10:30-13:30 Warsztaty/zabawy 
• 13:30-14:30 Obiad 
• 14:30-16:00 Wyjście do parku trampolin/ zajęcia wspinaczkowe 
• 16:00-16:15 Zakończenie zajęć, odbiór dzieci 

8. Cena: 800 zł/os za cały turnus, 190 zł/ 1 dzień
Turnus T8 kosztuje 640 zł

Zadatek 350 zł płatny do 7 dni od zapisu , druga rata 450 zł płatna do 7 dni przed rozpoczęciem
szkółki

9. Rezerwacja i opłaty

Warunkiem rezerwacji jest zaksięgowanie na koncie firmy zadatku w wysokości 350 złotych lub 
pełnej opłaty za szkółkę. Przed rozpoczęciem turnusu organizator prześle drogą elektroniczną kartę 
kwalifikacyjną wraz z warunkami uczestnictwa oraz zgodę do Parku Trampolin. Kartę 
kwalifikacyjną należy odesłać na adres mailowy: tarnogaj.team@gmail.com najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem turnusu, a oryginał wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnictwa należy dostarczyć 
do Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkółki – jest to warunek konieczny dla 
uczestnictwa w szkółce. 
Płatność drugiej raty  należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. 
W przypadku rezerwacji w terminie późniejszym niż 7 dni do rozliczęcia turnusu należy dokonać 
płatności w tym samym dniu.
DANE DO PRZELEWU: Centrum Wspinaczkowe Sp z .o. o PL 34 2490 0005 0000 4530 8771 
1332, TYTUŁ PRZELEWU: Imię i nazwisko dziecka + termin szkółki. 

10. Oferujemy 5 % zniżki dla:
• rodzeństwa 
• uczestników sekcji wspinaczkowych w CW Tarnogaj 

11. Cena obejmuje: 
• sprzęt wspinaczkowy (uprząż, kask) 
• zorganizowane zajęcia w godz. 8-16 
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• wyżywienie (owoce oraz obiad)
• bilety wstępu do Jump Worldu oraz Laser Tagu 
• materiały do warsztatów

12. Zgłoszenia 
• mailowo info@centrumwspinaczkowe.pl podając w zgłoszeniu Imię i Nazwisko dziecka, wiek, 
turnus i kontakt do opiekuna. Po wysłaniu zgłoszenia organizator potwierdza mailowo uczestnictwo
wraz z dalszą procedurą zapisów 
• telefonicznie pod numerem: 71 794 81 29 lub 730 511 211 

13. Informacje uzupełniające: Prosimy, aby dzieci wzięły drugie śniadanie, strój sportowy + 
bluzę, obuwie zmienne, skarpetki antypoślizowe (możliwość zakupu w parku trampolin za 6 
zł/para)

14. Terminy szkółek: 
• T1: 27.06-01.07
• T2: 04-08.07
• T3: 11-15.07
• T4: 18-22.07
• T5: 25-29.07
• T6: 01-05.08
• T7: 08-12.08
• T8: 16-19.08 (4 dniowy)
• T9: 22-26.08

* Turnus rusza przy min. 6 osobach. Organizator zastrzega prawo  do odwołania turnusu jeżeli nie 
zbierze się minimalna liczba chętnych. Wtedy cały zadatek zostanie zwrócony. 


