VPISNA POLA ZA JESENSKE SMUČARSKE TEČAJE V NABREŽINI
Smučarski klub Devin prireja v jeseni 2018 predsezonske smučarske tečaje. Tečaji se bodo odvijali na plastični
stezi NeveSole v Nabrežini. Tečaj predvideva štiri (4) dveurne lekcije za skupnih osem (8) ur. Tečaji so namenjeni
otrokom letnikov 2014 in starejšim, ki se prvič soočajo s smučanjem ali želijo svoje znanje izpopolniti. Tečaji
potekajo v slovenščini. Po potrebi bo razlaga dvojezična.
VPISOVANJE
Društvenemu tajništvu je treba posredovati:
•

V celoti izpolnjeno in podpisano vpisno polo

•

Prošnjo za učlanitev v društvo in potrdilo o plačilu članarine

•

Kopijo zdravniškega potrdila za netekmovalno športno dejavnost

•

Potrdilo o plačilu članarine in predujma vadnine, ki znaša 50% cene tečaja

•

V celoti izpolnjeno in podpisano izjavo o privolitvi obdelave osebnih podatkov - privacy

Dokumentacijo lahko klubu posredujete preko e-pošte na naslov info@skdevin.it najkasneje do 5 dni pred
začetkom tečaja. Na spletni strani www.skdevin.it, so na voljo vsi zgoraj omenjeni obrazci in bančni podatki
društva. Saldo tečajnine je treba poravnati vsekakor pred začetkom tečaja.
Podatki tečajnika:
Ime in priimek_____________________________________________________________________________
rojen/a v ____________________________________ dne___________________________________________
naslov____________________________________________________________________________________
pošt.št.________________ kraj ________________________________________________________________
davčna št._________________________________________________________________________________
Telefon in e-mail tečajnika (ali enega od staršev oz. oskrbnika če je tečajnik mladoleten):
tel:_______________________________________ email: __________________________________________
Koristne informacije:


Nikoli nisem smučal/a



Znam zavijat samo na zmerno položnih progah



Smučam po vseh progah, ampak bi želel/a svoje znanje izpopolnit

PRAVILNIK
SLABE VREMENSKE RAZMERE
Lekcije se odvijajo tudi v slučaju slabega vremena (dež). V slučaju izredno slabih vremenskih razmer, ki bi
onemogočile nemoten potek lekcije (toča, močan veter in nevihte), bo učitelj oz. odgovorni preveril, ali je mogoče
lekcijo prenesti za nekaj ur. V nasprotnem primeru, bo lekcija prenešena na drug datum.
Smučarski klub Devin opozarja da ni lastnik proge kjer se odvijajo tečaji, ampak jo najame. Zaradi tega ne more
zagotoviti, da bodo lekcije nadoknadene ob istem urniku kot tečaj. Zaradi tega se raje držimo predvidenih
datumov.
OPREMA IN OBLAČILA
Tečajniki morajo imeti dolge hlače, majico z dolgimi rokavi in rokavice. V primeru dežja naj imajo neprepustna
oblačila. Slednja naj bodo skupaj s steklenico vode vedno v nahrbtniku, ki ga tečajnik lahko pusti na vrhu ali na
koncu proge oz. pri zberni točki, ki jo določi učitelj. Vsi tečajniki morajo imeti pripeto čelado.
ODSOTNOSTI ali ODPOVED
Vsak tečaj predvideva paket štirih dveurnih lekcij. V primeru odsotnosti lahko tečajnik, ob predhodni domeni z
odgovornim za smučarske tečaje, lekcijo nadoknadi v enem od ostalih razpisanih tečajev, če bo na voljo skupina
s primerljivim smučarskim znanjem. V vsakem slučaju mora biti odsotnost najvaljena pred začetkom lekcije.
Odpoved pred začetkom tečaja: povrnjena bo tečajnina, od katere bo odštet predujem.
Odpoved med tečajem: tečajnina ne bo povrnjena.
Odpoved zaradi bolezni/poškodbe: Povrnjena bo tečajnina, ki ni bila izkoriščena, ob predložitvi zdravniškega
spričevala.
Članarina ni povračljiva.
Smučarski klub Devin si pridržuje pravico, da odpove tečaj, če ne bo vsaj pet (5) vpisanih. V primeru
odpovedi tečaja bodo tečajnine povrnjene.
Podpisani prosim za vpis tečajnika ___________________________________________________________ na
predsezonske smučarske tečaje in pri tem izjavljam, da sem prebral/a pravilnik o smučarskih tečajih in ga v celoti
sprejmem.

Slivno, __________________________________
Podpis (enega od staršev/oskrbnika, če je tečajnik mladoleten)

_________________________________________________________

