Želite da Vaše dijete trenira skijanje rekreativno?
Upišite ga u B momčad Ski kluba Zagreb

U našem klubu postoji A momčad - djeca koja se nalaze u sustavu
skijaškog treninga od malih nogu, također nalaze se u sustavu
natjecanja, te provode veliki broj skijaških treninga u godini na
snijegu i mnogim skijalištima izvan zemlje.
B momčad je osnovana s ciljem okupljanja djece od 8-15 godina,
koja imaju osnovno skijaško znanje, a željni su trenirati skijanje.
Također, odlazili bi na poneko natjecanje nakon određenog broja
dana treninga.
Prednost grupe je to što nema obaveznih treninga niti natjecanja,
svaki skijaški dan se naplaćuje zasebno, sami birate koliko će dana
vaše djete skijati i hoće li ići na natjecanja na Sljemenu.

Program treninga:
 2 x tjedno u dvorani – tzv. suhi treninzi ( odnose se na kondicijsku
pripremu djece za nadolazeću sezonu)
 Treninzi na Sljemenu – mogućnost poludnevnog ili cjelodnevnog
treniranja – prema Vašoj želji!

Informativne cijene treninga po danu za Sljeme:
Sljeme (cijeli dan): 150 kn + ručak
Sljeme (pola dana): 100 kn

 U cijenu treninga na Sljemenu uključen je prijevoz klubskim
kombijima od Mihaljevca do Sljemena i natrag.
 Provođenje treninga od strane skijaškog trenera s izravnim
iskustvom u natjecateljskom skijanju i staza za treninge.
 Odlazak u Austriju (Lienz) – dva termina:
1. 27.12. – 4.1. 2020.
2. 04.-11.1. 2020.
 U oba termina bi će organiziran prijevoz iz Zagreba do Lienza i
natrag.
 Ukoliko djete ne putuje s klubom moguće ga je dovesti i odvesti
izvan zadanih termina ali cijena smještaja je određena na tjednoj
bazi, te se ona ne mijenja.
 Ukoliko je djete smješteno sa roditeljima, roditelji ih dovode i
odvode na treninge na stazu.

 Djeca će biti smještena u Pansionu Gasslerhof na bazi
polupansiona
 Smještaj se nalazi u mjestu Leisach koji je udaljen od Lienza 5 min
vožnje autom prema Sillianu.
 Okvirna cijena treninga iznosi 550 e za tjedan dana i 980 e za dva
tjedna.


U cijenu nije uključen skipass = 151,50 e za tjedan dana i 232
e dva tjedna.

 Ručak na stazi = 10 e.

Godišnja članarina za sudjelovanje u programu B skupine iznosi:
1500 kn.
Uključuje: kondicijske treninge u dvorani, uređivanje skija, prijavu i
članarinu prema HSS-u i ZSS-u za natjecanja i treninge u stazi.

Ukoliko ste zainteresirani za naš program prijavite se putem e-maila
kako bi bili obaviješteni o nadolazećim skijanjima i treninzima.
Stojim Vam na raspolaganje za sve upite!

Trener B momčadi,
Ivan Sarjanović – 099 370 7070, ivansara@me.com

