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Palandöken/Polat Erzurum Resort Hotel 

0-6,99 Yaş arası 1. Cocuk ücretsiz, 0-6,99 Yaş arası 2. Çocuk ve 7-11,99 Yaş arası çocuklar ücretli 
olarak fiyat tablosu hazırlanmıştır. 12 Yaş ve üzeri yetişkin sayılmaktadır. 
TAM PANSİYON (+) fiyatlarımıza KDV, Açık büfe sabah kahvaltısı, açık büfe öğle yemeği, açık büfe 
akşam yemeği ve bu öğünlerde alınacak limitsiz meşrubat, kurabiye, mini sandviç vb.’den oluşan 
17:00 çayı, otelimize ait Polat 1,2,3 liftlerinin kullanımı ücretsiz olarak dahildir.) Konaklama yapan 
misafirler sağlık kulübünden (Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Türk Hamamı, Buhar Banyosu) 
ücretsiz olarak faydalanabilirler. 
Misafir odalarında ve tüm genel alanlarda kablosuz internet (Wireless) erişimi ücretsiz olarak 
mümkündür. 
Ulaşım fiyata dahil degildir.

3-4 gecelik ve haftalık fiyatlarımız için lütfen bize danışınız. 

Otel Rezervasyonu için: 


Otel rezervasyonu için kayıt fişini doldurup fax ya da mail yolu ile bize ulaştırmanız 
istenmektedir. Kayıt talebiniz bize ulaştıktan sonra müsaitlik doğrultusunda size ödeme ve diğer 
tüm bilgiler için bir konfirmasyon yollanacaktır. Kredi Kartı ile odeme yapmak isteyenlere mail 
order iletilecektir. 
Ödeme yapmadan önce lütfen tarafımızdan kaydınızın teyidini bekleyiniz. 

Bilgi ve kayıt için: skiloti@clubpapyon.org 


 

5 gece konaklama toplam fiyat TL
Yetişkin+çocuk Yetişkin+çocuk
2 kisi yada 1+1 (7-12) 3,000 2 + 1 (0-6) 3,000
2 + 1 (7-12) 4,250 1 + 2 (7-12) 4,250
1 + 1 (0-6) 2,500 2 + 2 (7-12) 5,500
3 + 1 (0-6) 4,500 3 + 1 (7-12) 5,750
2 + 2 (0-6) 4,250 1 + 3 (7-12) 5,500
Sng oda 2,500 3 lü oda 4,500



SKILOTI PALANDÖKEN 
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skiloti@clubpapyon.org

www.clubpapyon.com

TOPLAM 16 SAAT EĞITIM  
1850 TL  

16 kayak dersi, özel Kayak Kaza 
Sigortası, ekipmanlar (kayak ve 
ayakkabı dahil, kask hariçtir) ve skipas 
dahil fiyattır. Derslerde kask takma 
zorunluluğu vardır, kask takmayan 
çocuk kampa katılamaz.  
Gruplar 5-6  katılımcıdan 
oluşturulmaktadır. Bir ders 55 dakikadır.  
Kayak Kampına kayıt yaptırmak için 
kampçı velisinin Genel Kayıt 
sözleşmesini okumuş ve imzalamış 
olması gerekir. Kampa katılmış olan 
çocuğun velisi, sözleşmeye imza 
atmamış dahi olsa, şartları ve sözleşme 
hükümlerini kabul etmiş sayılır.  
Kayıt formunu doldurup mail yada fax 
yolu ile bize ulaştırmanız gerekmektedir. 
Kayıt formunu clubpapyon.com 
sayfamızdan indirebilirsiniz. Ödemenin 
yarısı kayıt sırasında banka havalesi ile 
kalan miktar otele giriş günü alınacaktır.

Kampımızın amacı kayak yarışlarına kayakçı hazırlamak 
değil, çocuklara kayak sporunu sevdirmek ve arkadaşları 
ile beraber hoşça vakit geçirmelerini, beraber eğlenmelerini 
sağlamaktır. Çocuklar ekip içinde var olmayı, birlikte 
hareket etmeyi, yardımlaşmayı, kendi sınırlarını zorlamayı, 
okul dışında bir çevrede ve yaşıtlarıyla beraber olarak 
pekiştireceklerdir. 
Bu kamp çocuklar için düzenlenmektedir ve tüm şartlar 
onlar için en iyisi düşünülerek oluşturulmaktadır. Bu 
nedenle, ebeveynlerin kişisel tercih ve talepleri 
çocuklarınkinden sonra gelmektedir. Kayak yapmayan 
ebeveyn için düzenlenmiş herhangi bir aktivite 
bulunmamaktadır. Kamp için en önemli unsur; kar olan bir 
pist, kalifiye ve tecrübeli eğitmenler, güvenli bir ortamdır.

Club Papyon, Pierre Loti lisesinden bağımsız okul sonrası faaliyetlerini 
yürütmekle sorumlu servis sağlayıcı bir kurumdur. Skiloti kampı Pierre Loti 
Lisesinden bağımsız olarak Club Papyon'un kendi inisiyatif ve 
sorumluluğunda düzenlenmektedir.

1- Dersler perşembe başlayıp, pazar bitecek şekilde 10.00-11.50 ve 
14.00-15.50 saatleri arasında yapılacaktır. Çocuklar ders saatinden 
10 dakika önce tüm ekipmanları ıle pist basında hazır olmalıdırlar.  
2-Kampın ilk günü eğitmenlerin sınıfları oluşturması ve kampçıların 
seviyelerine göre yerleştirilmesine ayrılmıştır. Bu ilk gün sınıflar 
oluşturulduğu ve henüz sistem oturmadığı için, herkes biraz telaşlı ve 
ortam karışık olmaktadır. Sisteme alıştıktan sonra her şey yoluna 
girmektedir. Lütfen sabırlı ve anlayışlı olalım.  
3- Derslerin aksamaması için saatlere uymak gereklidir. Saatine uyup 
zamanında pistte yerini alan çocuğun üşüyüp konsantrasyonunu 
kaybetmemesi için ders tam vaktinde başlayacaktır. Eğitmenler ders 
saatinde grubunda olmayan çocuğu beklemeyecektir. Dersi kaçıran 
çocuğun kayak hocasını bulması ve sınıfa katılması ebeveynlerinin 
sorumluluğu altındadır.  
4- Kayak kampının sınıfları kayıt yaptıran çocuk sayısına göre 
oluşturulacaktır ve 6 çocuk ile sınırlanacaktır. 
5- Kampımız eğitmenleri deneyimli eğitmenlerdir. Dersler sırasında 
çocukları onlara teslim edip, kendilerine müdahale etmemeniz ve 
çocuklar kayarken onlarla beraber kaymamanız önemle rica olunur. 
Aksi durumda eğitmen çocuğu dersten çıkartmak zorunda kalacaktır. 
Kayak Sınıfı Seviyeleri  

6. Seviye – Yeni başlayanlar  
5. Seviye – Kar sabanı yapabilenler 
4. Seviye – Kar sabanı ve basit dönüş yapabilenler  
3. Seviye – Basit dönüş ve Temel paralel yapabilenler  
2. Seviye – Kısa paralel ve bol kar tekniği  
1. Seviye – Karving ve yarış tekniği 


