
KURSY DLA DZIECI
Akademia Narc i a r ska MAMUCIK

 Akademia Narciarska MAMUCIK to miejsce szkoleń dla dzieci i młodzieży stworzone 

przez Licencjonowaną Szkołę Narciarską FUNRACE oraz Instruktorów, będących ekspertami 

szkolenia dzieci.

 Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na Jaworzynę Krynicką, do pierwszej, 

profesjonalnej Akademii Narciarskiej MAMUCIK, w której nie tylko uczymy dzieci i młodzież 

narciarstwa – z dbałością o poprawność techniczną nauczanych elementów, w formie 

zabawowej, z elementami rywalizacji, przy wykorzystaniu ciekawych ćwiczeń ale również 

uczymy jak bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas.

 Jako jedyna szkoła narciarska na Jaworzynie Krynickiej realizujemy w naszej Akademii 

pierwszy w Polsce Program Nauczania Dzieci SITN PZN, którego jesteśmy współautorami.

Dołącz do nas tej zimy!
Mamucik i Instruktorzy Szkoły Narciarskiej FUNRACE



 Kurs świąteczny to 5 dniowy kursy narciarski dla dzieci i młodzieży organizowany w okresie 
świąteczno - noworocznym. To idealna propozycja na pierwsze narciarskie szusy - zarówno dla 
odświeżenia umiejętności jak i stawiania pierwszych kroków. 

Dla kogo?
ź dzieci w wieku od 4 do 12 lat 

ź młodzież w wieku od 12 lat do15 lat

Poziom
ź początkujący, 

ź średnio zaawansowany

Miejsce szkoleń
FUNRACE Szkoła Narciarska

JAWORZYNA KRYNICKA 

Kiedy?
Poniedziałek – Piątek; 9:30 – 13:30

Terminy w sezonie 2017/2018:
grudzień: 25-29.12.2017

Więcej informacji: www.funrace.pl/zima/

KURS SWIATECZNY
Akademia MAMUCIK

699 zł
cena:

/osoba

Dlaczego warto wybrać ten kurs?

ź 20 godz. zajęć na śniegu i opieki 
ź  przerwa na regenerację sił

ź 25% zniżki na wypożyczenie sprzętu 

narciarskiego w Wypożyczalni 

FUNRACE - Centrum Testowe HEAD
ź nauka dzieci wg. pierwszego w 

Polsce Programu Nauczania Dzieci 

SITN PZN
ź zajęcia w grupie rówieśników
ź nauka w atmosferze zabawy

ź atrakcyjny program zajęć na śniegu
ź doświadczona kadra instruktorska

ź mnóstwo MAMUCIKOWYCH 

niespodzianek każdego dnia

www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/

http://www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/
http://www.funrace.pl/zima/oferta/akademia-narciarska-mamucik/


 Kurs weekendowy to 2 dniowy kurs narciarski lub snowboardowy dla dzieci i młodzieży, 
realizowany w oparciu o program nauczania dzieci Akademii MAMUCIK. Ciekawy program zajęć                           
w połączeniu z grupową formułą, powoduje, iż kurs weekendowy to idealna propozycja na krótki 
pobyt na nartach.

Więcej informacji: www.funrace.pl/zima/

KURS WEEKENDOWY
Akademia MAMUCIK

350 zł
cena:

/osoba

Dla kogo?
ź dzieci w wieku od 4 do 12 lat 

ź młodzież w wieku od 12 do15 lat

Poziom
ź początkujący, 

ź średnio zaawansowany

Miejsce szkoleń
FUNRACE Szkoła Narciarska

JAWORZYNA KRYNICKA 

Kiedy?
Sobota - Niedziela; 9:30 – 13:30

Terminy w sezonie 2017/2018:
grudzień: 23-24, 30-31

styczeń: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28,
luty: 3-4, 10-11, 17-18,  24-25, 

marzec: 3-4, 10-11, 

Dlaczego warto wybrać ten kurs?

ź 8 godz. zajęć na śniegu i opieki
ź  przerwa na regenerację sił

ź 25% zniżki na wypożyczenie sprzętu 

narciarskiego w Wypożyczalni 

FUNRACE - Centrum Testowe HEAD
ź nauka dzieci wg. pierwszego w 

Polsce Programu Nauczania Dzieci 

SITN PZN
ź zajęcia w grupie rówieśników
ź nauka w atmosferze zabawy

ź atrakcyjny program zajęć na śniegu
ź doświadczona kadra instruktorska

ź mnóstwo MAMUCIKOWYCH 

niespodzianek każdego dnia

www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/

http://www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/
http://www.funrace.pl/zima/oferta/akademia-narciarska-mamucik/


Dla kogo?
ź dzieci w wieku od 4 do 12 lat 

ź młodzież w wieku od 12 do15 lat

Poziom
ź początkujący, 

ź średnio zaawansowany

Miejsce szkoleń
FUNRACE Szkoła Narciarska

JAWORZYNA KRYNICKA 

Kiedy?
Poniedziałek – Piątek 9:30 – 13:30

Terminy w sezonie 2017/2018:
grudzień: patrz kurs świąteczny

styczeń: 1-5, 8-12,15-19, 22-26
luty: 29.01-2.02, 5-9.02,12-16.02,                   

19-23.02

 Kurs feryjny to 5 dniowy kurs narciarski dla dzieci i młodzieży. Podczas kursów uczniowie 
Akademii odkryją wspaniały świat narciarstwa, mając do dyspozycji: kolorowe pomoce dydaktyczne, 
wsparcie wykwalikowanej kadry instruktorskiej oraz motywację MAMUCIKA. Zarówno zakres 
nauczanych umiejętności jak i grupy szkoleniowe dobierane są wg. wieku i umiejętności.

Więcej informacji: www.funrace.pl/zima/

KURS FERYJNY
Akademia MAMUCIK

Dlaczego warto wybrać ten kurs?

ź 20 godz. zajęć na śniegu i opieki 
ź  przerwa na regenerację sił

ź 25% zniżki na wypożyczenie sprzętu 

narciarskiego w Wypożyczalni 

FUNRACE - Centrum Testowe HEAD
ź nauka dzieci wg. pierwszego w 

Polsce Programu Nauczania Dzieci 

SITN PZN
ź zajęcia w grupie rówieśników
ź nauka w atmosferze zabawy

ź atrakcyjny program zajęć na śniegu
ź doświadczona kadra instruktorska

ź mnóstwo MAMUCIKOWYCH 

niespodzianek każdego dnia

www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/

699 zł
cena:

/osoba

http://www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/
http://www.funrace.pl/zima/oferta/akademia-narciarska-mamucik/


Dla kogo?
ź dzieci w wieku od 4 do 12 lat 

ź młodzież w wieku od 12 do15 lat

Poziom
ź początkujący, 

ź średnio zaawansowany

Miejsce szkoleń
FUNRACE Szkoła Narciarska

JAWORZYNA KRYNICKA 

Kiedy?
Poniedziałek – Piątek 14:00 – 17:00

Terminy w sezonie 2017/2018:
grudzień: patrz kurs świąteczny

styczeń: 1-5, 8-12,15-19, 22-26
luty: 29.01-2.02, 5-9.02,12-16.02,                   

19-23.02

 Kurs popołudniowy to 5 dniowy kurs narciarski dla dzieci i młodzieży odbywający się w 
godzinach popołudniowych. Zarówno zakres nauczanych umiejętności jak i grupy szkoleniowe 
dobierane są wg. wieku i umiejętności.

Więcej informacji: www.funrace.pl/zima/

KURS POPOŁUDNIOWY
Akademia MAMUCIK

Dlaczego warto wybrać ten kurs?

ź 15 godz. zajęć na śniegu i opieki 
ź  przerwa na regenerację sił

ź 25% zniżki na wypożyczenie sprzętu 

narciarskiego w Wypożyczalni 

FUNRACE - Centrum Testowe HEAD
ź nauka dzieci wg. pierwszego w 

Polsce Programu Nauczania Dzieci 

SITN PZN
ź zajęcia w grupie rówieśników
ź nauka w atmosferze zabawy

ź atrakcyjny program zajęć na śniegu
ź doświadczona kadra instruktorska

ź mnóstwo MAMUCIKOWYCH 

niespodzianek każdego dnia

www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/

499 zł
cena:

/osoba

http://www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/
http://www.funrace.pl/zima/oferta/akademia-narciarska-mamucik/


Dla kogo?
ź dzieci w wieku od 7 do 12 lat 

ź młodzież w wieku od 12 do15 lat

Poziom
ź początkujący, 

ź średnio zaawansowany

Miejsca szkoleń
JAWORZYNA KRYNICKA, 
TYLICZ- SKI/MASTER - SKI

ARENA SŁOTWINY

Kiedy?
Poniedziałek – Piątek 9:30 – 14:30

Terminy w sezonie 2017/2018:
styczeń: 15-19, 22-26

luty: 29.01-2.02, 5-9.02,12-16.02,                   

19-23.02

 Kurs ski safari to 5 dniowy kurs łączący zdobywanie umiejętności narciarskich ze zwiedzaniem 
najciekawszych stacji Beskidu Sądeckiego. Kurs realizowany jest w oparciu o program nauczania 
narciarstwa Akademii MAMUCIK. Zarówno zakres nauczanych umiejętności jak i grupy szkoleniowe 
dobierane są wg. wieku i/lub umiejętności. 

Więcej informacji: www.funrace.pl/zima/

Dlaczego warto wybrać ten kurs?

ź 25 godz. zajęć na śniegu i opieki 
ź  przerwa na regenerację sił

ź 25% zniżki na wypożyczenie sprzętu 

narciarskiego w Wypożyczalni 

FUNRACE - Centrum Testowe HEAD
ź nauka dzieci wg. pierwszego w 

Polsce Programu Nauczania Dzieci 

SITN PZN
ź zajęcia w grupie rówieśników
ź nauka w atmosferze zabawy

ź atrakcyjna formuła kursu 
ź ciekawy program zajęć na śniegu
ź doświadczona kadra instruktorska

ź mnóstwo MAMUCIKOWYCH 

niespodzianek każdego                        

dnia

KURS  SKI SAFARI
Akademia MAMUCIK

000 zł
cena:

/osoba

www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/

http://www.funrace.pl/zima/oferta/akademia-narciarska-mamucik/
http://www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/


Dla kogo?
ź dzieci i młodzież od 8 do 15 lat

Poziom
ź początkujący, 

ź średnio zaawansowany

Miejsce szkoleń
FUNRACE Szkoła Narciarska

JAWORZYNA KRYNICKA 

Kiedy?
Poniedziałek – Piątek 9:30 – 13:30

Terminy w sezonie 2017/2018:
grudzień: patrz kurs świąteczny

styczeń: 1-5, 8-12,15-19, 22-26
luty: 29.01-2.02, 5-9.02,12-16.02,                   

19-23.02

 Kurs snowboardowy to 5 dniowy kursy dla dzieci i młodzieży realizowany w oparciu                     
o program nauczania snowboardu Akademii MAMUCIK. 

Więcej informacji: www.funrace.pl/zima/

KURS SNOWBOARDOWY
Akademia MAMUCIK

699 zł
cena:

/osoba

Dlaczego warto wybrać ten kurs?

ź 20 godz. zajęć na śniegu i opieki
ź  przerwa na regenerację sił

ź 25% zniżki na wypożyczenie sprzętu 

narciarskiego w Wypożyczalni 

FUNRACE - Centrum Testowe HEAD
ź nauka dzieci wg. pierwszego w 

Polsce Programu Nauczania Dzieci 

SITN PZN
ź zajęcia w grupie rówieśników
ź nauka w atmosferze zabawy

ź atrakcyjny program zajęć na śniegu
ź doświadczona kadra instruktorska

ź mnóstwo MAMUCIKOWYCH 

niespodzianek każdego                   

dnia

www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/

http://www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/
http://www.funrace.pl/zima/oferta/akademia-narciarska-mamucik/


 

REZERWACJA ON-LINE:

Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji 

szkoleń, kursów oraz sprzętu poprzez 

formularz rezerwacji:

     

REZERWACJA TELEFONICZNA lub MAILOWA

Biuro obsługi klienta 
pozostaje do Państwa dyspozycji  
7 dni w tygodniu , w godz. 9 - 17.

+48 501 724 216
biuro@funrace.pl
www.funrace.pl

www.facebook.com/funracepl/

)

�

www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_

dr_irena_eris/

REZERWACJA
Kontak t

http://www.facebook.com/funracepl/
mailto:biuro@funrace.pl
http://www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/
http://www.funrace.pl
http://www.funrace.pl/rezerwacja/hotel_spa_dr_irena_eris/
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