GRUPPEKURS OG PRIVATTIMER

SKISKOLE
KURSOVERSIKT - PRISER SESONGEN 2019/2020:
Ukeskurs
90 min		

4 dager
Nkr 1415,-

5 dager
Nkr 1590,-

Ukeskurs starter mandager, oppstart:
Nybegynner kl 09.30, middels kl 11, øvet kl 13.00.
Privattimer
50 min		
90 min		
120 min		
3 timer		

1 person
kr 755,-		
kr 1030,kr 1300,kr 1850,-

Ekstra deltaker
+ kr 260,+ kr 280,+ kr 300,+ kr 330,-

Alle priser er brutto og i norske kroner. Heiskort
og skiutstyr er ikke inkludert i overnevnte priser.
10% provisjon til turoperatører på prisene over.
Viktig:
Barn og voksne kan ikke delta på samme gruppe
eller privattimer pga alders- og innlæringsforskjell.

Barn og skiskolekurs:
Det er krav om at man kan være uten mamma og pappa i 1,5 t.
Kurset er oppbygget på lek - med og uten ski.
Varighet: 4 - 5 dager. Be om tilbud.

Ferdighetsnivåer:
Nybegynner: Greier ikke å ta heis eller stoppe,
		
usikker på ski.
Lett øvet:
		

Tar heis alene, kan stoppe selv,
tar også stolheis alene.

Øvet:		
		

Kjører med parallelle ski, ønsker å 		
kjøre svarte løyper og høy hastighet.

Gruppe-/ukeskurs:
Strekker seg over min. 4 dager, varer 90 minutter pr.
dag. Krever minimum 3 deltakere pr. kurs. Min. alder
gruppekurs alpint 4 år / snowboard 7 år.
På gruppetimene må deltakerne være forberedt på
å ta hensyn til øvrige deltakere og vente på hverandre.
Inndeling:
4 - 5 år, 6 - 7 år, 8 - 10 år, 11 - 13 år, 14 - 18 år & 18 +.

Tilbud til skoler og grupper:
Skolegrupper (over 20 personer):
Netto pris pr. person kr 185,-/90 min.
Be om tilbud.

Voucher og betaling skal skje på skiskolen for å få tildelt skiskolebillett med info om tid og skilærere.
Helst på søndager eller innen kl 8.00 den dagen skiskole starter.
Avbestilling kan skje senest 24 timer før instruksjonstime.
Det refunderes ikke penger etter kurstart. Ved sykdom må legeattest fremvises for refusjon.
Booking/Info: tel. +47 - 61 34 13 60
E-post: aktiv@beito-aktiv.com - Internet: www.beito-aktiv.com

