WARSZAWA, 2.02.2017

NIEZALEŻNY TEST NARCIARSKI 2017, KAUNERTAL 25.03–1.04.2017
Redakcja Magazynu NTN Snow & More zachęca do wzięcia udziału w Niezależnym Teście Narciarskim. Jest to
test wyjątkowy, ponieważ jako jedyne wydawnictwo w Europie mamy okazję sprawdzić narty z segmentu racing
department, czyli tzw. „komórkowe” oraz GS Masters. Będziemy kontynuować intensywną eksplorację terenów
poza trasami i ocenimy wiele modeli nart z grupy free. Oprócz tego przetestujemy konstrukcje wyjątkowe,
a panie dodatkowo modele przeznaczone specjalnie dla kobiet.
Grupy nart
• SL (komórkowe): 165 cm
• SL (sklepowe): 165 cm
• GS (sklepowe): około 180 cm
• GS Masters (konstrukcja nart „komórkowych” ale bardziej taliowane niż modele FIS): około 180 cm
• Allmountain: 175-180 cm
• Lady (najwyższe modele z kolekcji dla kobiet, przeznaczone na trasy)
• Narty niezwykłe: według uznania importera
• Freeride Big*: ok. 185 cm, szerokość pod butem >110 mm
• Freeride Small*: ok. 185 cm, szerokość pod butem ≤110 mm
* narty z grup free oceniane będą tylko przez wybraną grupę wykwalifikowanych testerów, posiadających własny sprzęt lawinowy i potrafiących z niego korzystać.

Wyniki testów będą opublikowane w Magazynie NTN Snow & More oraz na stronie www.ntn.pl.
Plan imprezy
Sobota 25.03 – przyjazd do Feichten, zakwaterowanie, spotkanie informacyjne.
Niedziela 26.03–czwartek 30.03:
godz. 8.30–14.00 testy nart w grupach
godz. 14.00–16.00 testy nart z innych grup / jazda dowolna
Piątek 31.03 – testy nart z innych grup
Sobota 1.04 – wyjazd do Polski
Koszty
Nie jest to impreza komercyjna, ani turystyczna. Od uczestników pobieramy jedynie drobną opłatę 150 zł na pokrycie
części kosztów organizacyjnych (płatność na miejscu) – w zamian oczekujemy sumiennego i bezstronnego wypełniania kart
testerskich oraz stosowania się do poleceń organizatora.
Kierownictwo przygotowało dla serwisantów i uczestników ofertę noclegową, aby mieszkać razem (liczba miejsc
ograniczona). Koszt pobytu (7 noclegów) w apatamentach Tirolerhof w Feichten wynosi:
• 190 € w eleganckich apartamentach 4- lub 5-osobowych,
• 230 € w luksusowych apartamentach 2-osobowych,
• wyłącznie dla osób, które przyjadą w niedzielę: 250 € w 4- lub 5-osobowym pokoju hotelowym Tia Monte Smart*** ze
śniadaniem i obiadokolacją (6 noclegów).
O wyborze miejsca w apartamencie decyduje kolejność zgłoszeń.
6-dniowy ski-pass na lodowiec kosztuje 194 € (uczestnicy kupują go indywidualnie). Istnieje możliwość zakupu tańszego skipassu (183 €) w przypadku zebrania grupy 20-osobowej – proszę przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć zakupu grupowego.
Wyżywienie i dojazd we własnym zakresie (możemy pomóc w dobieraniu chętnych do samochodów).
Prosimy o szybką deklarację udziału. Zgłoszenia przez stronę testy.ntn.pl, ewentualnie telefonicznie pod
numerem 694498924 lub poprzez wysłanie maila na adres michal@ntn.pl. Liczba miejsc ograniczona!
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