TARJOUS 7.11.2019

LASKETTELUTERVEHDYS PARRASTA!
Tarjoamme alueen parhaan paikan laskettelu- ja ulkoilupäivällenne!
Periaatteemme on ”vartissa mäkeen” - henkilökohtaisesti säädetyt välineet ovat valmiina
jokaista odottamassa. Ja tykkilumi kestää säätä!
Haluamme erityisesti tuoda esille laskettelukouluamme. Opetuksesta kerromme lisää
seuraavalla sivulla, jonka voitte halutessanne monistaa pienempien koululaisten vanhemmille.
Katso lisää Parran muistakin mahdollisuuksista www.parra.fi.

TARJOUKSEMME LASKETTELU- JA ULKOILUPÄIVÄSTÄ PARRASSA
Kaudelle 2019-2020 tarjoamme laskettelu- ja ulkoilupäivää edullisesti seuraavasti.
Halutessanne ruokailun, voitte tilata sen etukäteen ravintolastamme.
Hissilippu (tavallinen suksisetti sisältyy,
ei lumilauta tai twintip-temppusukset)

15,00 € / oppilas

Lisämaksu lumilaudasta tai twintip-temppusuksista
(Hissilipun kanssa yhteensä 21,00 €/oppilas)
Voi vaihtaa päivän aikana tavallisiin suksiin.

6,00 € / oppilas

Laskettelunopetus 1,5 h
(suksilla 10-12 ja laudalla 4-5 oppilasta /ryhmä)

63,00 € / ryhmä

Hiihdonohjaaja esim. erityislapsen avustajaksi

31,00 € / tunti

Oma grillikota ja/tai iso kaasugrilli kaasuineen koulun käyttöön

veloituksetta

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Kausikortit eivät ole voimassa kouluryhmätilausten yhteydessä
(tilausaukiolo). Laskettelusetti sisältää laskettelukypärän kaikille laskijoille!
Koulun henkilökuntaan kuuluvat saavat hissilipun ja välineet veloituksetta. Ryhmän mukana
tulevat lasten vanhemmat laskettelevat koululaislipun hinnalla.
Kouluryhmä voi tulla Parraan myös lauantaina (lauantaikoulupäivä yhdessä perheiden kanssa).
Koululaisten ja henkilökunnan osalta hinnat ovat lauantaina kuten yllä, vanhempien ja
sisarusten liput ja vuokraukset normaalihinnoilla (ryhmäalennus). Jos lasketteluaika sijoittuu
Parran yleiseen aukioloon, kausikortit ovat voimassa.

LISÄTIEDOT TARJOUKSESTA JA VARAUSTEN TEKO
Varauskalenterin päivittäinen tilanne ja varausten teko
verkkosivuiltamme www.parra.fi tai alla olevien yhteystietojen kautta.
Talviterveisin!
Snowpark Parra
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INFO:

KOULULAISTEN LASKETTELUKOULU PARRASSA
Lasketteluharrastus on yhä useammalle lapselle mainio tapa kuntoilla
ja nauttia talvesta. Laskettelu on taitolaji, jossa perustaitojen
oppimisen jälkeen on helppo kehittyä.
Koulunne ulkoilupäivänä Parrassa on tarjolla laskettelunopetusta. Sen
kautta lapsi pääsee tutustumaan harrastukseen mukavasti yhdessä
kavereiden kanssa.
Laskettelunopetuksessamme tärkeintä on iloinen elämys. Opetus
rinteessä etenee ilman kiirettä, hyvällä mielellä ja hauskoilla leikeillä
maustettuna.
Laskettelukoulun aikana lapselle opetetaan pääasiassa rinteen
turvallisuus- ja käyttäytymissääntöjä, käännös- ja jarrutustekniikkaa,
pysähtymistä ja kaatumista sekä hissinkäyttöä.
Laskettelukouluun osallistuvat lapset käyttävät ensisijaisesti
lastenrinnettä, jossa on myös helppo naruhissi. Toisinaan opetus etenee
ankkurihissiin saakka. Laskettelunohjaajan valvonnassa voivat pidemmälle
ehtineet oppilaat päästä käyttämään isompaakin rinnettä.
Laskettelukoulu soveltuu erinomaisesti myös esikouluikäisille. Yhtä hyvin
mukaan voi tulla lapsi, joka on aikaisemmin jo lasketellut, hiomaan taitojaan.
Laskettelukypärä kuuluu Parrassa vuokravälinesettiin ilman lisähintaa.
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