DETSKÁ VÝUČBA ALEBO ÚVOD DO KURZU „B“
DOŠKOLOVACÍ KURZ PRE DUALISTOV – ČASŤ SNW
( DOBROVOĽNÝ KURZ

)

18. 12. 2013,Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
Kurz je dobrovoľný pre členov Sapul – inštruktorov C s platnou členskou známkou na rok 2013.
Kurz Detská výučba je zameraný na rozšírenie poznatkov o výučbe detí s praktickými ukážkami využitia metodických
pomôcok a na prácu so skupinou detí.
Úvod do kurzu B ponúka prípravu na metodiku a jazdy zdokonaľovacieho výcviku, rady a tipy ako kontrolovane jazdiť
mimo zjazdovky a cvičenia na vyššie metodické celky.
Doškolovací kurz pre dualistov – časť SNW – obnovenie platnosti licencie platnej na 3 roky.

PROGRAM:
18. 12. (štvrtok): 8:00 – 8:30 príchod, ubytovanie v hoteli ** Morava, Tatranská Lomnica
9:00 – 15:30 tréning s lektorom

CENA:
skipass
kurz

1 deň
1 deň

7,00 €
27,00 € *

* V cene je zahrnutá zľava pre školu 30,00 € pre účastníka, ktorý sa záväzne zaviazal učiť v zimnej sezóne 2013-2014 pre
niektorú z LaSŠ uvedenú v zozname škôl www.sapul.sk/profesia.
spolu za kurz

34,00 € , resp. s príplatkom 64,00 €

PLATOBNÉ PODMIENKY, PRIHLÁŠKA, STORNO:
Prihlášky do kurzu sú vo forme online formulárov, ktoré sa automaticky odošlú na sekretariát Sapul.
Správnosť vyplnenia si môžete overiť na maily sapul@sapul.sk. Uzávierka kurzu je dňa 6. decembra 2013.
Do veku účastníka 18 rokov je potrebné, aby rodič do prihlášky písomne vyjadril súhlas s účasťou na kurze, napr .:
„súhlasím, aby moja dcéra/syn sa zúčastnil/a kurzu učiteľa i.kvalif.stupňa, 16.12.2013, podpis Nováková, matka“.

Po termíne 06.12.2013 neručíme za poskytnutie ubytovania.

Platbu je možné realizovať prevodom na účet do UniCredit Bank, alebo v hotovosti v kancelárii SAPUL.(T.Lomnica,
Informačná kancelária Renomal,Šport a móda.)
Údaje ku platbe cez banku:

Platba prevodom na Slovensku:
účet:

6624 201 000 /1111

variabilný symbol: dátum narodenia – napr. 30081986

konštantný symbol: 0308
špecifický symbol: 4

Adresa :
SAPUL
059 60 Tatranská Lomnica č. 13
e-mail: sapul@sapul.sk

STORNO POPLATKY:

stornovanie prihlášky bez storno poplatkov je možné do 09. 12. 2013
od 10.12. do 13.12. 2013
- 30% z kurzovného a ubytovania
od 14.12. 2013
- 50% z kurzovného, ubytovania a skipasu
V prípade zrušenia, resp. zmeny termínu, miesta kurzu zo strany SAPUL - bez storno poplatkov.
Storno kurzu: V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky pre uskutočnenie kurzu v T.Lomnici do 8.12. , vyhradzujeme si právo
kurz preložiť, resp. zrušiť. Zaväzne prihláseným záujemcom oznámime sms správou, e-mailom, telefonicky zmenu miesta, termínu
alebo zrušenie kurzu. Následne budeme žiadať o potvrdenie účasti v zmenenom termíne.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
UBYTOVANIE: Hotel** Morava,Tatranská Lomnica, ubytovanie v 2, 3, 4-posteľových izbách so sociálnym zariadením. Kúpeľný poplatok 1,€/osoba/noc si hradi každý individuálne na recepcii.V zariadení sa nachádza reštaurácia. Info o ubytovaní a ďalších službách:

http://www.hotel-morava.sk/
STRAVOVANIE: Individuálne, nezabezpečujeme stravu. V zariadení je možnosť objednania jednotlivej stravy formou objednávky minimálne deň
vopred, na recepcii – raňajky 3,- € , obed 3,5 € , večera 3,5 € .
POISTENIE: Individuálne.
NUTNÉ VYBAVENIE: -vlastná kompletná výstroj vhodná pre zjazdové lyžovanie (skialpinistické viazanie nie je vhodné), resp. pre
snowboardovanie, preukaz učiteľa SAPUL, pre snowboardistov a aj pre lyžiarov je povinná PRILBA.

Vybavuje: Anita Jezerčáková , e-mail:sapul@sapul.sk, www.sapul.sk, tel.: 0905-415 955

