KURZ UČITEĽA LYŽOVANIA "A"
III.KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ
1.ČASŤ – Snowboard,lyže
16.12. - 21.12.12, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
Podmienkou účasti na kurze je kvalifikácia učiteľa lyžovania "B" II. Kvalifikačného stupňa a prax v slovenskej lyžiarskej škole
80 hodín od úspešného absolvovania kurzu „B“ II. Kvalifkačného stupňa.

CENA:
ubytovanie 5 nocí
skipass 5 dní
kurz 5 dní

60,- €
35,- €
197,- € *

* V cene je zahrnutá zľava pre školu 133,- € pre účastníka, ktorý sa záväzne zaviazal učiť v zimnej sezóne 2012-2013
pre LaSŠ uvedenú v zozname škôl www.sapul.sk/profesia

spolu za kurz

292,- € / , resp. s príplatkom 425,00 €

spolu za kurz po uzávierke 308,60 € / ,

resp. s príplatkom

441,60 €

PROGRAM 1. DŇA - : 16.12. - zahájenie kurzu 17,00 -18,00 h v Hoteli ** Morava , Tatranská Lomnica
PLATOBNÉ PODMIENKY, PRIHLÁŠKA, STORNO:
variabilný symbol:
dátum narodenia – napr. 30081976
konštantný symbol:
0308
účet SAPUL:
6624 201 000/1111, UniCreditBank Slovakia,Popradské nábrežie 18,Slovakia
Platba zo zahraničia:
IBAN SK 55 1111 0000 0066 2420 1000, SWIFT, BIC: UNCRSKBX
Za prihlášku považujeme doručenú záväznú prihlášku s potvrdenou praxou (minimálne 80 HODÍN) spolu s dokladom o úhrade do 09.12.2012 e-mailom, faxom, poštou, osobným doručením na sekretariát SAPUL. Po termíne
09.12.2012 realizujte úhradu s príplatkom 16,60€ viď odsek cena. V prípade, že neuvediete správny variabilný symbol,
budeme považovať Vašu platbu za úhradu po 09.12.2012, t.j. s príplatkom 16,60 EUR.
Adresa na zaslanie prihlášky:
SAPUL
Tatranská Lomnica č. 13
059 60 Vysoké Tatry

Storno poplatky:
storno kurzu do 11.decembra
33,00 EUR storno poplatok
storno kurzu od 15.decembra
133,00 EUR storno poplatok + storno poplatok za ubytovanie
Storno kurzu: Záväzne prihláseným záujemcom oznámime zrušenie kurzu sms správou,e-mailom, telefonicky.
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Ubytovanie : v hoteli Morava (Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry) v 3/4 posteľových izbách, s vlastným sociálnym zariadením. Na
recepcii si hradí každý účastník miestny poplatok 1,- €/noc/ osoba .
Stravovanie :V zariadení sa nachádza reštaurácia. Stravu nezabezpečujeme. V zariadení je možnosť objednania stravy formou
objednávky minimálne deň vopred, na recepcii – raňajky € 3,00, obed € 3,00 , večera € 3,00 . Info o ubytovaní a ďalších službách
zariadenia: http://www.hotel-morava.sk.
Doprava: nezabezpečujeme. Z Popradu pravidelne premáva električka, vlak, autobus do Tatranskej Lomnice.Parkovanie zdarma.
Info o cestovnom poriadku: www.cp.sk.

Povinná výbava:

snowboardová výstroj hard alebo soft, snowb. oblečenie, lyž. a slnečné okuliare, lyž. rukavice, servis - vosky,
krém na opaľovanie s vysokým ochranným faktorom, písacie potreby, zošit, odborné texty, skriptá, slovníky z predch. kurzov, preukaz
učiteľa lyžovania, POZOR: POVINNÁ PRILBA !!!!

Poistenie: Individuálne. Je nutné mať cestovné poistenie na lyžiarsky pobyt. Podmienkou účasti na kurze je
preukázanie poistenia. !!!

Kontaktná osoba :

Anita Jezerčáková , mobil: 0905-415955

e-mail : sapul@sapul.sk

Kontaktná osoba :

Anita Jezerčáková , mobil: 0905-415955

e-mail : sapul@sapul.sk

