KURZ INŠTRUKTOROV SNOWBOARDINGU "B"

II.KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ

18. 03. – 26. 03. 2017, VYSOKÉ TATRY
Našim zámerom je vyškoliť inštruktorov snowboardingu v súlade s novými osnovami SAPUL. Zdokonaľovací výcvik trvá 6 dní.
Posledné 2 dni kurzu prebiehajú záverečné skúšky: ukážky techniky, jazdy v teréne, pedagogický výstup v anglickom jazyku alebo
nemeckom jazyku, teoretické skúšky z prednášok - podobne ako na kurze C.
Kurz B nasleduje po kurze C a trvá 8 dní.
Oproti kurzu C je náročnejší nielen v technickom prevedení ukážok jednotlivých oblúkov, ale aj po kondičnej stánke z dôvodu jázd
v teréne. Pedagogický výstup je hodnotený kvalitatívne na vyššej úrovni vzhľadom k osobným praktickým skúsenostiam účastníkov
počas sezóny.
Podmienkou účasti na kurze je kvalifikácia inštruktora snowboardu "C" ,I.kvalifikačného stupňa a prax v lyžiarskej škole 80 hodín. Pre inštruktorov,
ktorí absolvovali kurz „C“ ,I.kvalifik.stupňa do roku 2014 je poviný doškolovací kurz v termíne 17.03.- 18.03. 2017.
PROGRAM :
18. 03. - prezentácia v čase 17:00 - 18:00 hod. v hoteli Morava
- zahájenie kurzu (o 18. h), lekt. zbor, rozdelenie do skupín, rozdelenie skrípt, upresnenie časového harmonogramu
kontrola úhrad členského poplatku SAPUL,opätovná kontrola Vašich prihlášok, kontrola poistenia
19.- 24.03. - 6 dní snowboard (mäkké viazanie) – praktická a teoretická príprava, video
25.- 26.03. - 2 dni skúšky – ukážky techniky, jazda v teréne, ped. výstup v cudzom jazyku, písomné skúšky z teórie,
vyhlásenie výsledkov, zozbieranie preukazov sapul na potvrdenie úspešnosti kurzu, ukončenie kurzu
POVINNÁ VÝBAVA:
Praktická časť: snowboardová výstroj (mäkké viazanie), helma pre snowboardovú časť,snowboardové oblečenie, lyžiarske a slnečné
okuliare, rukavice, servis na úpravu snowboardu, malý batoh, vitamíny, teplé oblečenie.
Teoretická časť: doneste si všetky odborné texty, skriptá, slovník z kurzu “C”, písacie potreby, zošit
NEZABUDNITE doniesť preukaz učiteľa. Po ukončení kurzu lektor vyzbiera preukazy od úspešných účastníkov na potvrdenie.
CENA:
ubytovanie 8 nocí
skipass
8 dní
kurzovné 8 dní

€
€
€

96,00
72,00
275,00*

* V cene je zahrnutá zľava pre školu € 199,- pre účastníka, ktorý sa záväzne zaviazal učiť v zimnej sezóne 2016-2017
pre LaSŠ – lyžiarsku a snowboardovú školu uvedenú v zozname škôl na www.sapul.sk/profesia.
€

spolu za kurz
po uzávierke

443,00

resp. s príplatkom bez LŠ € 642
s príplatkom € 30

PLATOBNÉ PODMIENKY, PRIHLÁŠKA, STORNO:

Prihlášky s potvrdenou praxou min. 80 hod do kurzu sú vo forme online formulárov, ktoré sa automaticky odošlú na
sekretariát Sapul. Potvrdenie praxe udelí škola formou pridelenia kódu, ktorý vpíšete do formulára.
Správnosť vyplnenia si môžete overiť na maily sapul@sapul.sk. Uzávierka kurzu je dňa 10. marec 2017.
Po termíne 10.03.2017 realizujte úhradu s príplatkom € 30,00 (viď odsek cena). V prípade, že neuvediete správny variabilný symbol, vašu platbu
budeme považovať za úhradu po uzávierke , t.j. s príplatkom € 30,00
Platba bankovým prevodom:
účet: IBAN
SK 55 1111 0000 0066 2420 1000
variabilný symbol: dátum narodenia – napr. 30081986
konštantný symbol: 0308
ADRESA:

SWIFT, BIC:
UNCRSKBX
variabilný symbol: dátum narodenia – napr. 30081986
adresa banky
UniCredit Bank Slovakia a.s. Poprad, Popradské nábrežie 18
SAPUL , 059 60 Tatranská Lomnica, budova Renomal

Storno poplatky:
stornovanie prihlášky bez storno poplatkov je možné do 10. 03. 2017
storno kurzu 11.03.-16.03.17 - € 66,00 storno poplatok
storno kurzu od 14. marec
- € 199,00 storno poplatok + storno poplatok za ubytovanie
V prípade zrušenia, resp. zmeny termínu, miesta kurzu zo strany SAPUL - bez storno poplatkov.
Storno kurzu :
v prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky pre uskutočnenie kurzu vo Vysokých Tatrách , vyhradzujeme si právo kurz
zrušiť, zmeniť miesto kurzu. Záväzne prihláseným záujemcom oznámime zrušenie alebo zmenu miesta kurzu sms správou, e-mailom, telefonicky.
UBYTOVANIE: Apartmány Renomal,T.Lomnica,Vysoké Tatry, ubytovanie v 3-4 - posteľových izbách a apartmanoch, s vlastným sociálnym
zariadením a kuchynkou . Na recepcii si hradí každý účastník miestny poplatok 1,- Euro/noc/ osoba . V zariadení sa nachádza reštaurácia.
Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia: http://www.apartmanyrenomal.sk/
STRAVOVANIE: Individuálne, nezabezpečujeme stravu. V zariadení je možnosť objednania raňajok minimálne deň vopred, na recepcii –
raňajky 4 €, večera 10 % zľava v reštaurácií na prízemí budovy .
DOPRAVA: Individuálna, nezabezpečujeme dopravu. Z Popradu pravidelne premáva električka alebo vlak do Tatranskej Lomnice. Info o
cestovnom poriadku: www.cp.sk .
POISTENIE:
Individuálne úrazové poistenie alebo SOS poistenie na horách.
DOBROVOĹNÉ PRIPOISTENIE:
Ponúkame možnosť dobrovoľného pripoistenia 1,-€/ deň pre prípad prerušenia kurzu zo zdravotných
alebo iných objektívnych dôvodov.
Vybavuje: Anita Jezerčáková, e-mail: sapul@sapul.sk, www.sapul.sk, tel.: 0905-415955

