
 

Czarny Groń Sp. Z o.o.                                 Rzyki, 07.01.2020 

Osiedle Praciaki 91 

34-125 Rzyki 

 

Szanowna Pani, 

Renata Gondko 

Dyrektor  

Zespołu Szkół Samorządowych 

w Rzykach 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

 

Ośrodek Czarny Groń w Rzykach działa od wielu lat i jest miejscem, które przyciąga fanów sportów 

zimowych.  

Niewątpliwie na terenie naszej miejscowości wśród najmłodszych jest wielu przyszłych sportowców. 

Chcielibyśmy, aby dzieci z Rzyk miały łatwy dostęp do nauki jazdy na nartach i snowboardzie, dlatego 

postanowiliśmy zaproponować Państwa akcję zimową “Sportowa zima”. 

SPORTOWA ZIMA - to akcja zimowa (od 7.01.2020 do końca sezonu zimowego) 

Cel: zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu na stoku narciarskim, nauki jazdy na nartach lub 

snowboardzie. 

Zasady: dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach otrzymują możliwość zakupu karnetów w 

stacji Czarny Groń za 5 zł za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. Mogą w niej uczestniczyć przez okres zimowy 

poprzez zakup karnetów 4-godzinnych. 

Mamy nadzieję, że akcja “Sportowa zima” będzie atrakcyjna dla dzieci z Rzyk. Prosimy o przekazanie 

informacji dzieciom oraz umieszczenie plakatów w szkole.  

Zapraszamy na “Sportową zimę” podczas sezonu zimowego. 

 

 

Z poważaniem, 

Elżbieta Wisiorek 

Wice Prezes  

 



 

Regulamin „Sportowa Zima” 

 

Akcja będzie odbywać się od 07.01.2020. do końca sezonu zimowego 2019/2020 w Czarny 

Groń. 

Akcja dotyczy wszystkich dzieci mieszkających w Rzykach chodzących do szkół 

podstawowych. 

W czasie akcji dzieci mogą zakupić w kasie karnet  na 4 godziny w cenie 5 złotych. 

Osoba pobierająca karnet w kasie zobowiązana jest do uiszczenia opłaty kaucji zwrotnej 

wysokości 10 zł. 

Karnet należy odebrać osobiście za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej ze Szkoły 

podstawowej w Rzykach. 

Jednorazowo osoba uprawniona do korzystania z akcji może odebrać jeden karnet. 

Akcja nie dotyczy opiekunów dzieci uprawnionych do korzystania z akcji Sportowa Zima. 

Osoba nieuprawniona do korzystania z Akcji nie może korzystać z karnetu. Karnet taki 

zostanie automatycznie zablokowany przy próbie użycia przez system elektronicznej kontroli 

zainstalowany na bramkach ośrodka Czarny Groń. 

Osoby uprawiające sporty zimowe na terenie tras Czarny Groń, zobowiązane są używać w 

czasie jazdy kasków ochronnych konstrukcyjnie przeznaczonych do uprawiania narciarstwa. 

Dzieci o wzroście poniżej 1,25 m mogą być przewożone na krzesełkach tylko w 

towarzystwie osoby dorosłej. Osoba towarzysząca musi być w stanie i gotowości do 

udzielenia jadącemu dziecku koniecznej pomocy. 

Dzieci siadają na skrajnych siedziskach krzesła. 

Wszelkie inne regulacje nie zawarte w powyższym regulaminie zawarte są w regulaminie 

ośrodka dostępnego na terenie ośrodka Czarny Groń. 

 


