5-DNEVNA ŠKOLA SKIJANJA

Ski klub Zagreb i Univerzalna sportska
akademija Zagreb u suradnji sa Zagrebačkim
skijaškim savezom organiziraju školu skijanja
na Sljemenu.

Naša škola skijanja je na vrlo visokoj razini s obzirom na veliko
iskustvo učitelja u radu s djecom, koji nisu samo učitelji skijanja, već
kineziolozi i pedagozi. Školu provodimo u suradnji sa Zagrebačkim
skijaškim savezom.
Grupe su male i prilagođene skijaškom znanju djeteta, odnosno
početnicima koji će tek napraviti svoje prve „skijaške korake“.
Svakom djetetu učitelji će se posvetiti individualno prema potrebi.
Kroz igru i zabavu savladavamo osnovne skijaške elemente i
razvijamo natjecateljski duh.
Veselje i ispunjenost djeteta na prvom nam je mjestu stoga dođite u
našu školu i učinite najbolju gestu!
Organizacija dana:
 Prikup djece između 7:30h-8:00h ovisno o lokaciji prema
dogovoru
 Dolazak na Sljeme – doručak i topli čaj u restoranu
 Škola skijanja
 11:30 ručak u restoranu
 12:15 -14:00 nastavak škole skijanja
 14:00-15:00 sportske aktivnosti na snijegu
 Povratak na lokaciju između 15:00 i 16:00 ovisno o dogovoru
Minimalna dob djeteta je 4 godine!
Termini škole skijanja:





Krajem prosinca 2018. (26.-30.)
Siječanj 2019. (14.-18., 21.-25., 28.- 01.)
Veljača 2019.(04.-08., 11.-15., 18.-22., 25.-01.)
Ožujak 2019.(04.- 08., 11.-15., 18.-22., 25.-29.)

Termini su podložni promjenama, ovisno o uvjetima!
Škola traje od ponedjeljka do petka.

Cijena škole skijanja : 1.390,00 kn
U cijenu uključen:
*prijevoz
*ski karta
*dva obroka (doručak i ručak)
*učitelj skijanja
*osiguranje
*diploma
Oprema (skije, pancerice) 200,00 kn - nadoplata!
VIKEND PAKET – 600,00 kn (subota i nedjelja)
INIVIDUALNI SAT – 130,00 kn
Ukoliko je više djece iz iste obitelji - prvo dijete plaća punu
cijenu, a svako sljedeće popust 10%!
Sudionici našeg ljetnog kampa imaju 10% popusta!
PRIJAVE: akademijazagreb@gmail.com (ime i prezime djeteta,
dob i tjedan za koji se prijavljujete)
Kontakt: 098 959 5341, trenerica Tena
Stojimo Vam na raspolaganju za bilo kakva pitanja!
UPLATA:
Univerzalna sportska akademija Zagreb
Ski klub Zagreb
Kranjčevićeva 4
IBAN: HR4223400091100010901

