GIMNAZIJA NOVO MESTO

ZIMSKI ŠPORTNI TABOR ZA ŠPORTNE ODDELKE
KRANJSKA GORA, 11. – 15. 2. 2019

Zimski športni tabor bo potekal od 11. do 15. februarja 2019 v Kranjski Gori. Zajemal bo učenje in
izpopolnjevanje tehnike alpskega smučanja ter učenje teka na smučeh.

Odhod avtobusa bo v ponedeljek, 11. 2. 2019, ob 7.00 izpred Tuš-a, pobiramo tudi v
Trebnjem. Povratek bo v petek, 15. 2. 2019, ob 18.00.
Dijaki in dijakinje bodo nastanjeni v hotelu Kompas Kranjska Gora, ki je od smučišča oddaljen
približno 100 metrov. Prehrana je organizirana v hotelu (3 samopostrežni obroki). V sklopu hotela je
tudi bazen, zato je potrebno imeti s seboj kopalke.
V ceni 43 eur/dan je poleg spanja ter vseh samopostrežnih obrokov vštet še vstop v bazene Hit
Alpinea. Cena 5-dnevne smučarske vozovnice je za dijake 63 eur. Stroški prevoza pa še približno 2030 eur.
Pred odhodom na športni tabor (11. 2. 2019) je potrebno poravnati vse stroške bivanja v hotelu in
sicer v dveh obrokih. Prvo položnico prejmejo starši v mesecu januarju, drugo v februarju. Stroške
smučarske vozovnice in prevoza (približno 80 eur) boste poravnali naknadno po prihodu, v marcu.

Predviden načrt dela:
8.00-9.00 zajtrk
9.00-13.00 alpsko smučanje
13.00-13.45 kosilo
14.00-16.00 počitek 2.š - tek na smučeh 3.š
16.00-18.00 tek na smučeh 2.š - počitek 3.š
18.00-18.45 večerja
19.00-22.00 nočno smučanje, video analiza

Odstopanja od načrta dela bodo v primeru slabih razmer za izvedbo posameznih dejavnosti, česar pa
ne pričakujemo. V ponedeljek je namesto nočnega smučanja v načrtu video analiza začetnega znanja
smučanja vseh skupin.

Plačilni pogoji in storno stroški:
-

30 do 15 dni pred pričetkom 25% storno stroški

-

14 do 8 dni pred pričetkom 50 % storno stroški

-

7 do 2 dni pred pričetkom 65 % storno stroški

-

manj kot 2 dni pred pričetkom 80 % storno stroški

-

no show: 100 % storno stroški

Storno stroški se zaračunavajo glede na rezervacijo storitev.

Dijaki morajo imeti svojo lastno opremo za alpsko smučanje:
-

priporočljive so smuči s poudarjenim stranskim lokom za učenje zarezne tehnike

-

obvezna je uporaba smučarske čelade

-

smučarski čevlji, palice, rokavice, smučarska očala, šal, podkapa

-

smučarske hlače in bunda

-

tekaška oblačila (trenirka, flis, dodatne rokavice…)

Opremo za tek na smučeh si lahko dijaki izposodijo v šoli (smuči, palice, čevlji do št. 47). Dijaki
poravnajo le stroške vzdrževanja opreme (servis smuči, 5 eur.). Za dijake z večjimi stopali je mogoča
izposoja tekaških čevljev v Kranjski Gori. Na prijavnici je potrebno označiti, če imajo dijaki svojo
opremo za tek na smučeh (za drsalno tehniko).
V šoli v naravi veljajo šolska pravila (strogo upoštevanje navodil športnega pedagoga, strogo
prepovedano kajenje, uživanje drog in alkohola), ki so objavljena v šolskem pravilniku. Učitelji
spremljevalci: Jernej Cimperman, Primož Plazar, Sandi Kostić. Številka za nujne primere: 031 330 592.

OBVEZNA JE PODPISANA PRIJAVA S STRANI STARŠEV!

