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SCOALA SKI
SKI / SNOWBOARD

Instructori de schi
Instructori profesionişti, cu experienţă, care iau parte săptămânal la antrenamente şi stagii de pregătire
pentru ca toţi să predăm o metodă unitară, eficientă şi rapidă pentru orice persoană care doreşte să se
bucure de alunecarea pe zăpadă.

LECŢII PRIVATE
Lecţia se desfăşoară în regim privat, 1-la-1; instructorul are toată atenţia către un singur client.

Lecţiile private pot fi și de mai multe persoane, 2-3-4 persoane, care se cunosc între ei, şi care au nivel
asemănător. În cazul în care persoanele participante la lecţie nu au nivel asemănător, instructorul va
recomanda alocarea unui instructor suplimentar.

LECŢII la GRUP
Lecţia se desfăşoară cu un minim de 3 participanţi. Grupurile se formează în special în perioadele în care
sunt vacanţe şcolare, sau solicitări mai multe pentru aceeaşi perioada.

Lecţiile la grup nu se pot confirma pentru un număr mai mic de participanţi. Alocarea la grup se face în
urma unui mic test pe pârtie, sau după o oră privată efectuată cu unul din instructorii noștri, in perioada
premergătoare lecţiei la grup.

O lecţie include:

- instructor specializat de ski / snowboard pe o durată de minim 60 minute. Următoarele fracţiuni
pot fi de doar 30 min.

- lecţia începe pe pârtie, la ora stabilită de comun acord. participanţii la lecţie trebuie sa fie deja
îmbrăcaţi cu haine corespunzătoare și echipaţi de schi (cu ski boot, schiuri, beţe) / iar pentru
lecţiile de snowboard cu boots + placa.

- copii sub 18 ani sunt obligaţi să poarte cască de protecţie.

Recomandăm sesiuni de 2-3 ore, timp în care instructorul te poate evalua, şi îţi poate identifica punctele
care trebuie exersate şi îmbunătăţite, dar are timp suficient pentru a-ţi prezenta o serie de exerciţii şi
abordări diferite pentru ca virajele să fie precise, şi la viteză adaptată.
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Condiţii de rezervare şi anulare
Va recomandăm să rezervaţi din timp lecţiile de ski / snowboard. Rezervările se pot face pe site-ul
www.AlpinSkiAcademy.ro/book unde puteti completa pe formularul online cu toate datele necesare.

Plata integrala pentru lectie sau a unui avans de minim 150lei pentru fiecare elev va confirma rezervarea.

Anularea rezervărilor
- Pentru anulări făcute din momentul rezervării până la 3 zile înainte de lecţie, suma plătită în

avans se va returna integral fără nici o penalizare.
- În cazul anulării între 3 zile şi 24 de ore înainte de lecţie, întreaga suma plătită avans se

păstrează pentru rezervări ulterioare;
- în cazul anulării cu mai puţin de 24 de ore înainte de lecţie sau neprezentarea la lecţie va fi

penalizata integral în cazul avansului, sau cu 100% din valoarea primei şedinţe/lecţii programate.

Timpul alocat pentru lecţii
Vă rugăm respectaţi orele programate! Ţineţi cont de timpul necesar echipării, de timpul necesar
pentru a ajunge pe pârtie cât şi de timpul necesar achiziţionării cartelei de transport pe cablu (skipass-ul).

Lecţia începe pe pârtie, la ora stabilită, echipaţi. De cele mai multe ori întâlnirea cu instructorul va fi direct
pe pârtie. Vă rog luaţi legătura din timp cu instructorul pentru locul exact de întâlnire în raport cu nivelul
de ski al cursanţilor. Veţi primi cu o zi înainte numărul de contact al instructorului.

Întârzierea la lecţie nu implică decalarea orelor

Schi Postavaru SRL – J08/3067/2018 ;  CUI: 40327274
Unicredit Bank, IBAN RON: RO49 BACX 0000 0017 7792 0001

mailto:office@activeholidays.ro
http://www.activeholidays.ro/
http://www.alpinskiacademy.ro/book


Schi Postavaru Srl - Alpin Ski Academy
Hotel Alpin, Str. Poiana Doamnei
500001 Poiana Brașov, România

Scoala Ski   |   Service   |   Închirieri
email: info@AlpinSkiAcademy.ro
web: www.AlpinSkiAcademy.ro

tel: +40 727 210777

Pachete Şcoală Ski la grup

Open Group Evolution - 4 days
Full Day Class începe la 9:30, se termina la 15:30, include 5 ore de ski si o ora pauza de masa

Morning Class începe la 9:30, se termina la 12:30, include 3 ore de ski si nu include pauza de masa

4 days Basic
instructor + skipass

Comfort
basic + echipament

Full Day Class - 5h ADULT = 1.655 lei (extra day +385lei)
CHILD = 1.435 lei (extra day +350lei)

ADULT = 1.815 lei (extra day +400lei)
CHILD = 1.545 lei (extra day +360lei)

Morning Class - 3h ADULT = 1.175 lei (extra day +265lei)
CHILD = 955 lei (extra day +230lei)

ADULT = 1.335 lei (extra day +385lei)
CHILD = 1.065 lei (extra day +350lei)

Open Group Classes - 1 day
Lecţia se pot achiziţiona doar dacă există grup format.

1 day Basic
instructor + skipass

Comfort
basic + echipament

Full Day Class - 5h ADULT = 500 lei
CHILD = 435 lei

ADULT = 560 lei
CHILD = 475 lei

Morning Class - 3h ADULT = 360 lei
CHILD = 295 lei

ADULT = 420 lei
CHILD = 335 lei

Open Group Evolution este un pachet de 4 zile de ski/snowbroard. In aceste 4 zile vei face parte dintr-un
grup de elevi omogen, iar evolutia va fi vizibila la finalul acestor zile pline de ski.

Full Day Class incepe la 9:30, se termina la 15:30, include 5 ore de ski si o ora pauza de masa.

Morning Class incepe la 9:30, se termina la 12:30, include 3 ore de ski si nu include pauza de masa.

Pachetul Basic include: instructor de ski si skipass pentru toata perioada. Costul meselor nu este inclus.

Pachetul Comfort are in plus si echipamentul de ski inclus pentru toata perioada.
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Pachete Şcoală Ski + lecţii private

Private Classes (Individual or Private Groups)

Lecţie de ski la cerere, lecţie privată 1-la-1.

1 ora 2 ore ora suplimentara

1 pers 150 lei 280 lei +140 lei/pers/h

2 pers 220 lei 440 lei +110 lei/pers/h

3 pers 255 lei 510 lei +85 lei/pers/h

4 pers
sau grup

70 lei/pers 140 lei/pers/h +70 lei/pers/h
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