VPISNA POLA ZA SMUČARSKE TEČAJE
Smučarski klub Devin prireja smučarske tečaje za otroke in odrasle na progah smučišča v Forni di Sopra.
Smučarski tečaj predvideva šest (6) celodnevnih lekcji za otroke. Za najmlajše smučarje je na volijo opcija
snežinka – tečaj s poldnevnimi jutranjimi lekciji. Lekcije za odrasle, skupinske ali individualne, potekajo po
dogovru in so možne v datumih razpisanih tečajev za otroke Udeleženci se ob vpisu odločijo za sobotni ali
nedeljski tečaj. Zadnji dan bo skupen za vse tečajnike in bo posvečen zaključni tekmi in družabnosti. Minimalna
starost za obiskovanje tečaja je 4 (štiri) leta. Tečaji so namenjeni začetnikom in smučarjem, ki želijo svoje
znanje izpopolniti. Tečaji potekajo v slovenščini. Po potrebi bo razlaga dvojezična. Možen je prevoz v
organizaciji kluba iz Nabrežine ali Štivana do Forni di Sopra, proga Cimacuta.
VPISOVANJE
Društvenemu tajništvu je treba posredovati:
•

V celoti izpolnjeno in podpisano vpisno polo

•

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

•

Prošnjo za včlanitev v društvo in potrdilo o plačilu članarine (društvena izkaznica velja za celo
sončno leto, torej kdor je obiskoval jesenske tečaje ne rabi obnovit članarine)

•

Kopijo zdravniškega potrdila za netekmovalne športno dejavnost

•

Potrdilo predujema vadnine, ki znaša 50% cene tečaja (imetniki darilnega boda morajo posredovati
kopijo bona)

Dokumentacijo lahko pošljete na info@skdevin.it najkasneje do 5 dni pred začetkom tečaja. Vsi zgoraj
omenjeni obrazci in bančni podatki društva so na voljo na spletni strani www.skdevin.it. Saldo tečajnine je
treba poravnati vsekakor pred začetkom tečaja.
Podatki tečajnika:
Ime in priimek ___________________________________________________________________________
rojen/a v ____________________________________ dne_________________________________________
naslov____________________________________________________________________________________
poštna 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
 Obvladam smučanje na zmerno položnih progah
 Smučam po vseh progah, ampak bi želel/a svoje znanje izpopolniti
Rad/a bi se posluževal/a društvenega prevoza do Forni di Sopra:
 Da, št. mest: __________
 Ne

PRAVILNIK
SLABE VREMENSKE RAZMERE
Tečaji se odvijajo tudi v slučaju slabega vremena (zmerne snežne padavine ali dež).
V primeru izredno slabih vremenskih razmer, ki bi onemogočile nemoten potek vadbe (močan dež, veter in
nevihte) bo tečaj premeščen na drugi datum. Starši bodo o tem obveščeni najkasneje na predvečer tečaja.
Odpadla lekcija bo čimprej nadoknadena.
OPREMA IN OBLAČILA
V primeru slabega vremena naj bodo tečajniki opremljeni z neprepustnimi oblačili. Slednja naj bodo, skupaj s
steklenico vode vedno v nahrbtniku, ki ga tečajnik lahko pusti ob progi oz. na zbirni točki, ki jo določi učitelj.
Vsi tečajniki morajo imeti stalno pripeto čelado.
ODSOTNOSTI ali ODPOVED
Vsak tečaj predvideva paket šestih celodnevnih lekcij. V primeru odsotnosti lahko tečajnik, ob predhodni
domeni z odgovornim za smučarske tečaje, lekcijo nadoknadi v enem od ostalih razpisanih tečajev (če je
tečajnik vpisan v nedeljski tečaj, lahko izgubljeno lekcijo nadoknadi v soboto in obratno), če bo na voljo
skupina s primerljivim smučarskim znanjem. V vsakem slučaju mora bit odsotnost najvaljena pred začetkom
lekcije.
Odpoved pred začetkom tečaja ali po prvi lekciji: povrnjena bo tečajnina, od katere bo odštet predujem.
Opoved po drugi lekciji: povrnjena bo tečajnina, ki ni bila izkoriščena, od katere bo odštet predujem.
Odpoved zaradi bolezni/poškodbe: povrnjena bo tečajnina, ki ni bila izkoriščena, ob predložitvi zdravniškega
spričevala.
Članarina ni povračljiva.
Minimalno število udeležencev za tečaj: 5
Minimalno število zainteresiranih za pevoz: 24
Rezervacije sedežev na autobusu bodo možne od ponedeljka do srede. Rezervacije bomo sprejemali
preko spletnega uprašalnika, ki ga Vam bomo iz tedna v teden posredovali preko maila oz. WhatsApp-a.
V vprašalniku bo mogoče rezervirati skipass-e za spremljevalce tečajnikov.
Podpisani prosim za vpis tečajnika ________________________________________________________na:




Celodnevni smučarski tečaj
Snežinka
Lekcije za odrasle

Obiskujoč ob:



Sobotah (11., 18., 25. januarja in 1., 8., in 16. februarja)
Nedeljah (12., 29., 26. januarja in 2., 9., in 16. februarja)

in izjavljam, da sem prebral/a pravilnik o smučarskih tečajih in ga v celoti sprejemam.
Slivno, __________________________________
Podpis (enega od staršev, če je tečajnik mladoleten)
_________________________________________________________

