5-DNEVNA ŠKOLA SKIJANJA NA
SLJEMENU

Zašto skijati s nama?
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.
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 7:00h-8:00h ovisno o lokaciji prema
dogovoru.
 Dolazak na Sljeme – doručak i topli čaj u restoranu.
 11:30h ručak u restoranu.
 12:15 -14:00 nastavak škole skijanja.
 14:00-15:00 sportske aktivnosti na snijegu.
 Povratak na lokaciju između 15:30h i 16:00h.
 Na samoj stazi imamo svoj grijani prostor gdje djeca ostavljaju
svoju opremu.
 Posljednji dan škole skijanja organiziran je ogledni sat za
roditelje, te podjela diploma i medalja.
 Minimalna dob djeteta je 4 godine za redovnu školu skijanja,
za djecu od 3 godine postoji poseban program
( pročitajte u nastavku).
Zbog kvalitete provedbe programa škole skijanja ograničen je broj djece na
tjednoj bazi.

Prijevoz je organiziran minibusevima s profesionalnom vozačima!
 LOKACIJE POLASKA: ( mogućnost dogovora)
 06:55 h Velika Gorica (iza robne kuće) – treneri ulaze u
minibus na Borovju
 7:15/20 h Borovje ( INA benzinska)
 7:35 h Lisinski ( ispred samog ulaza)
 7:50 h (Zvijezda- INA benzinska)
 8:00h okretište Mihaljevac
 Za VRTIĆE prijevoz organiziran ispred vrtića
Termini škole skijanja:
 Siječanj 2020. (13.-17., 20.-24., 27.- 31.)
 Veljača 2020.(03.-07., 10.-14., 17.-21., 24.-28.)
 Ožujak 2020. (02.- 06., 09.-13., 16.-20., 23.-27.)
Termini su podložni promjenama, ovisno o uvjetima!
Cijena škole skijanja: 1500 kn.
U cijenu uključen:
o prijevoz
o ski karta
o dva obroka (doručak i ručak)
o učitelj skijanja
o osiguranje
o diploma i medalja
Oprema( skije, pancerice, kaciga) 200 kn-nadoplata!

 VIKEND PAKET ZA ŠKOLARCE I ODRASLE –
Izaberite vikend prema Vašoj želji :)
 ( ručak, ski karta, prijevoz, učitelj)
2 dana = 700 kn
4 dana = 1300kn /18.-19., 25.-26. / Siječanj
/ 01.-02., 08.-09./, 15.-16., 22.-23./ Veljača

 BABY PAKET 3 – 3, 99 godina
 ( dva obroka, ski karta, učitelj skijanja, prijevoz,
diploma i medalja,osiguranje) = 1850 kn s opremom
 ( troje djece na 1 učitelja), 5 dana

PRIJAVE I PLAĆANJE
Ukoliko je više djece iz iste obitelji-prvo dijete plaća punu cijenu, a
svako sljedeće popust 10%!

PRIJAVE: akademijazagreb@gmail.com (Vaše ime i prezime, ime
djeteta)
1. Povratno šaljemo ponudu i pristupnicu koju je potrebno ispuniti i poslati.
2. Uplata predujma u iznosu od 300 kn prilikom prijave, opis plaćanja:
plaćanje predujma- škola skijanja- ime i prezime djeteta.

Mogućnost plaćanja:
1. DVIJE RATE ( do završetka termina)
( Opis plaćanja: plaćanje predujma – škola skijanja- ime i prezime djeteta)
2. GOTOVINOM prvi dan škole skijanja trenerima ili uplatom na račun.
( Opis plaćanja: Škola skijanja- ime i prezime djeteta)
UPLATA:

Ski klub Zagreb, Kranjčevićeva 4
IBAN: HR7223400091511050965
Poziv na broj: datum termina
Kontakt broj: 098 959 5341, Tena Mufić, mag.cin.

Stojim Vam na raspolaganju za bilo kakva pitanja!

