WEEKEND
SKITOUROWY
W TATRACH
TERMIN:
25-27.02.2022

WEEKEND
SKITOUROWY
W TATRACH
Weekend skitourowy w Tatrach wtajemniczy w tematykę
śniegowo - górską każdego kto chce doświadczać przygody na
łonie natury. Freeride, skitour, turystyka zimowa i wiedza
lawinowa to elementy, których na pewno nie zabraknie na naszym
wyjeździe. Weekend jest współorganizowany przez ekspertów
górskiej turystyki Freeride Academy, wspaniałych ludzi i naszych
przyjaciół. Weekend skitourowy w Tatrach będzie piękną
przygodą z pozytywną adrenaliną i przyjemnie podniesionym
tętnem.
Zapraszamy!
Wszystkiego dobrego!
TABANDA

Michał (Misiek) Ślusarczyk (przewodnik Tatrzański, ratownik TOPR) i Szymek
Stryczula Maśniak od dzieciństwa związani z górami i Tatrami. Swoje życie
zawodowe połączyli z jazdą na nartach. Ich projekt Freeride Academy ma na celu
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas wielu wędrówek i
szusowania po górach całego świata. W trakcie Weekendu Skitourowego
poprowadzą zajęcia teoretyczne i praktyczne w terenie.

Tabanda jest znad morza, ale od zawsze ciągnie ich w góry. Fanatycy sportów
zimowych - narciarstwa i snowboardingu. Chcą zarażać swoją pasją innych i
dzielić się niepowtarzalnymi doświadczeniami na łonie natury.

JESTEŚMY ODWAŻNI,
A SPORT I PRZYGODA TO DLA NAS
SPOSÓB NA SZCZĘŚLIWE ŻYCIE.
CHODŹCIE Z NAMI!
WSZYSTKIEGO DOBREGO!
TABANDA

SZCZEGÓŁY
WYJAZDU
TERMIN: 25-27.02.2022 ( max ilość osób: 15 )

KOSZT: 1550zł *

PIĄTEK:
od 16:00 - zakwaterowanie w Jochymówce
w Kościelisku
20:00 - kolacja powitalna
21:00 - spotkanie organizacyjne INTRO
z Freeride Academy i Tabandą

cena obejmuje:
- zakwaterowanie w pięknej góralskiej
chacie w Kościelisku z akcentami od Tabandy
- wyżywienie
- zajęcia teoretyczne i praktyczne
w terenie z wykwaliﬁkowanym przewodnikiem
- atrakcje wieczorne
- upominki od Freeride Academy
- upominki od Tabandy

SOBOTA:
7:00 - śniadanie
8:00 - odbiór sprzętu z wypożyczalni
8:30 - 15.00 wyjście na narty i zajęcia w terenie
17:00 - obiadokolacja
19:00 - wykład i zajęcia teoretyczne
NIEDZIELA:
7:00 - śniadanie i wykwaterowanie
8:00 - 15.00 wyjście na narty i zajęcia w terenie
16:00 - obiadokolacja
17:00 - wyjazd do domów

* cenia nie obejmuje:
- dojazdu
-wypożyczenia sprzętu skitourowego i
zestwu ABC / oferujemy taką możliwość na
miejscu
- wejść na teren TPN
- ubezpieczenia
- ewentualnych wyciągów

DODATKOWE
INFORMACJE
ZAKWATEROWANIE:
Jochymówka
Droga Do Rojów 8
34-500 Zakopane
https://www.facebook.com/Jochymowka
https://goo.gl/maps/S3N2NXeHERiWNPVr6
Komfortowe , dwupoziomowe apartamenty
4 i 6-cio osobowe z łazienką z prysznicem i
aneksem kuchennym.

CO WZIĄĆ?
Ubrania i pozostały sprzęt:
- w góry ubieramy się na "cebulkę", tzn. najlepiej
kurtka i spodnie membranowe, pod to kurtka
puchowa/syntetyczna i bielizna termiczna
- górski plecak ~25-35 litrów z możliwością przytroczenia nart/deski (z boku albo z tyłu) a w nim:
- min. 2 pary zimowych rękawiczek
- gogle
- okulary przeciwsłoneczne
- kask narciarski/alpinistyczny
- termos (optymalnie 0,5-0,7 l)
- czołówka z zapasowymi bateriami
- bank energii do smartfona, na którym warto
zainstalować aplikację TOPR „Ratunek”
Sprzęt skiturowy/splitbaordowy:
(lub wypożyczenie na miejscu)
- lawinowe ABC (detektor, sonda i łopatka lawinowa)
- narty skiturowe/splitboard z wiązaniami skiturowymi i dopasowanymi do nich fokami
- buty skiturowe/snowboardowe (snowboardziści
zabierają swoje trasowe buty)
- kije teleskopowe
- plecak z poduszką lawinową, jeśli ktoś ma.
Dodatkowo jeśli ktoś ma:
- raki (takie, które pasują na Wasze buty skiturowe /
snowboardowe )
- czekan (turystyczny, tj. prosty)
- uprząż wspinaczkową
*Jeśli ktoś nie ma, a będą potrzebne, to wypożyczymy.
Cennik wypożyczalni:
Zestaw skiturowy >100 mm: 140 zł/dzień
Zestaw skiturowy <100 mm: 100 zł/dzień
Raki+czekan: 40 zł/dzień
ABC: 40 zł/dzień

CO ZROBIĆ
BY JECHAĆ Z NAMI?
1.
Wpłać zaliczkę w wysokości 650zł na konto:
TABANDA s.c
78 1090 1098 0000 0001 3345 5815
Santander Consumer Bank S.A.
w tytule napisz: ACTIVITY BAR swoje imię i nazwisko
II rata w wysokości 900zł płatna do 17.02.2022
Wystawiamy faktury w razie potrzeby
2.
Odpowiedz na pytania z treści maila
i odeślij na: megi@tabanda.pl
3.
Masz pytania?
pisz: megi@tabanda.pl
dzwoń: 509822218
4.
Pakuj się!

