
ISTEN HOZOTT AZ
ALPESI CLUBBAN!

Fontos tudnivalók táborainkról!
- Az árak csomagárak, a csomagban történő bármilyen változtatás
   új ajánlatnak minősül
- A szállodában a gyermekkedvezmények csak 2 felnőtt árat fizetővel
   egy szobában érvényesek
- A síoktatás árát az esetben sem tudjuk levonni a csomagárakból,
   ha ezt a szolgáltatást nem veszik igénybe
- Táborainkba fixen jelentkezni csak előleg befizetéssel lehetséges
- Lemondási feltételek az utazási szerződés (30. oldal) szerint 
- Kösd nálunk a baleset,- betegség,-poggyász biztosításodat és az 
   útlemondási biztosításodat is
- Amennyiben csak oktatásra jelentkezel nálunk, az oktatás díja
   -35€/fő/nap (előre az Alpesi Clubban fizetve,a tábor tejles időtartamára)
   -45€/fő/nap (helyszínen fizetve, vagy nem a tábor összes napjára)
   -fél napos oktatás 35€/fő
- Ha kezdő gyerekként befizetsz egy táborra, a tábor előtt 3 alkalmas ingyenes 
    műanyagpályás oktatást biztosítunk pályánkon (M.E.S.E. Spottelep, Vadaskerti út 1.)
- Ha az általunk ajánlott szállások nem nyerik el tetszésedet, szívesen ajánlunk 
   más szállást igényeidnek megfelelően
- Minden táborral kapcsolatos információval, a tábort megelőző héten 
   e-mailben értesítünk
- Síbérlet igényeiteket kérjük előre jelezzétek, legkésőbb a tábor első estéjéig.
    -bérletosztás az első síelős reggelen
- Síoktatás délelőtt 2,5 délutan 2 óra csoportosan, ebédszünet általában egy időben
   (1,5 óra) egy előre megbeszélt találkozóhellyel a hegyen
- Csoportok beosztása az első délelőtt folyamán történik, a tudásszintek felmérésével,
   minden csoport különböző színű mezt kap, 
   amit kérünk a tábor végén adjatok le oktatóinknál
-Oktatóinkat minden nap váltogathatjuk a csoportok között
-Minden táborunkban lehetséges magánórára jelentkezni 12:30-13:30 között, 
  erre való igényeteket, kérjük jelezzétek a táborvezető felé az azt megelőző napon, 
  magánóra díja: 50€/fő/60perc
- Táboraink ideje alatt magánoktatást is igényelhettek egyénre szabott árakkal, részletekért  
    írjatok e-mailben (szallasok@alpesiclub.hu) vagy gyertek be irodánkba! 
- Táborainkban levő extra programokról a tábor kiírásában értesülhetsz
- Muraui és lachtali táborainkban a bérletek árából 5% kedvezményt tudunk biztosítani,
   amennyiben rajtunk keresztül veszitek meg a bérleteiteket 
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