Tečaj teka na smučeh bo na tekaški progi v
Šinkovem Turnu, 27. in 28. 12. 2017 od 15. ure do
mraka.
Tečajnina 10 €.
Vodja tečaja: Miha Kimovec, 031-209-745.

Smučarski tečaji
v sezoni 2017/2018
POMEMBNO
Staršem priporočamo, da redno spremljate
obvestila na naši spletni strani:
www.strahovica.si

Informacije:
vodja tečajev: Monika Hočevar
telefon: 041-679-564 ali
hocevar.monika@gmail.com

TEČAJ ALPSKEGA SMUČANJA IN DESKANJA V
ŠINKOVEM TURNU
Tečaj bo v Šinkovem Turnu, od 26. do 29. 12. 2017,
na Krišekarjevem griču, vsak dan od 9. do 13. ure.
Za deskanje razpisujemo le začetni tečaj.
Tečaj je namenjen otrokom od 5. do 14. leta starosti.

Članarina oz. tečajnina za tečaj v Šinkovem Turnu znaša 80 €.
Vanjo so vključeni stroški tečaja
(poučevanje smučanja, uporaba društvenih vlečnic, med odmorom topel čaj,
ob zaključku tečaja pa tekmovanje v veleslalomu).
Malica iz lastnega nahrbtnika.
Družinam z več tečajniki omogočamo znižano tečajnino.

TEČAJ ALPSKEGA SMUČANJA IN DESKANJA
NA KRVAVCU
 Samo v primeru neugodnih snežnih razmer v Šinkovem Turnu bomo
tečaj izvedli na Krvavcu. Tečaj je namenjen osnovnošolcem.
 Termin od 26. do 29. 12. 2017.
 Za deskanje razpisujemo le začetni tečaj!
 Cena tečaja je 145 €. Vanjo so vključeni vsi stroški tečaja: poučevanje
smučanja, smučarska vozovnica, avtobusni prevoz,
topel čaj v ogrevanem prostoru in za zaključek presenečenje.
 Tečaj bomo izvedli za vsaj 30 prijavljenih tečajnikov.
 Prevoz z avtobusom: odhod vsak dan ob 7.15 s postaje pri šoli v Utiku
in ob 7.30 s postaje pred OŠ Vodice.
Povratek ob 14.30 na odhodno mesto.
 Malica iz lastnega nahrbtnika. Čelada je obvezna.
 Otrokom že doma preglejte in podpišite smučarsko opremo.
 Smuči in palice puščamo na Krvavcu, domov nosimo le smučarske
čevlje.
 Družinam z več tečajniki omogočamo znižano tečajnino.

Za vse tečajnike je obvezna uporaba smučarske čelade!
Tečajnikom preglejte opremo pred začetkom tečaja

Ob prijavi soglašate z objavo fotografij svojih otrok na društveni
oglasni deski, spletni strani, občinskem glasilu in razpisih.

Število tečajnikov je omejeno; prijave bomo sprejemali le do zapolnitve
naših letošnjih kapacitet!

PRIJAVE:
na e-mail naslov: hocevar.monika@gmail.com
Ob prijavi napišite: ime in priimek, naslov, starost tečajnika, telefon,
na katerega ste dosegljivi, alpsko smučanje ali deskanje in obvezno
kraj tečaja.

