Duálny kurz
UČITEĽA LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU "C “
I. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ
05. 12. –19. 12. 2014, Morava, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR (číslo
protokolu: 2010-8653/49766 :9-10) v spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska,organizuje duálny kurz učiteľa
I.kvalifikačného stupňa. Duálny kurz učiteľa lyžovania a snowboardingu I.kvalifikačného stupňa určuje nový trend v príprave učiteľa „snežných
športov“, v našom prípade učiteľa lyžovania a snowboardingu. Úspešné absolvovanie „duálneho kurzu I.kvalifikačného stupňa “ dáva budúcemu
učiteľovi lepšie predpoklady k pracovnému zaradeniu a úspešnému ukončeniu celého vzdelávacieho procesu.
Vzdelávanie trvá intenzívnych 14 dní vrátane skúšok.
Denný program je zložený z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť je zameraná na základy techniky a metodiky na svahu v anglickom alebo
nemeckom jazyku, doplňujúcim jazykom je ruština. Teoretická časť je zložená z prednášok v slovenskom jazyku (bezpečnosť na horách, motorika,
náuka o snehu a lavínach, nové trendy, výstroj, výučba detí a ďalšie) a seminárov (technika, metodika, cudzí jazyk).
Posledné 2 dni kurzu prebiehajú skúšky z praktickej časti (ukážky techniky, pedagogický výstup v anglickom alebo nemeckom jazyku) a teoretickej časti
(písomné skúšky zo všetkých prednášok a ruskej slovnej zásoby). Pozor, absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva
učiteľom lyžovania a snowboardingu. Je potrebné úspešne zvládnuť všetky skúšky.
Lektorský zbor pozostáva z učiteľov lyžovania III.kvalifikačného stupňa s dlhoročnou odbornou praxou na Slovensku a v zahraničí.

Podmienkou účasti na kurze je dovŕšený vek 18 rokov, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký).
Pre snowboardistov aj lyžiarov je povinná PRILBA !
Výnimka : pre účastníkov vo veku 17 r, ktorí dovŕšia 18 r počas daného roka je potrebné, aby rodič do prihlášky písomne vyjadril súhlas
s účasťou na kurze, napr.: „súhlasím, aby moja dcéra/syn sa zúčastnil/a kurzu učiteľa I.kvalifik.stupňa , 10.12.2013 podpis Nováková, matka“.

PROGRAM:
05.12. (piatok):

od 17:00 do 18:00 PREZENTÁCIA v Hoteli ** Morava,Tatranská Lomnica + ubytovanie
18:10 začiatok kurzu, otvorenie, predstavenie lektorského zboru, rozdelenie do skupín – anglické, nemecké
skupiny, rozdelenie učebných materiálov

06.12. - 16.12.:

denne 9:00 – 15:30 praktická časť na svahu
semináre po dohode s lektorom
denne 20:00 – 21:30 prednášky v hoteli Morava

17.12.:

9:00 – 15:30 praktická časť na svahu
20:00 – písomné skúšky z prednášok v hoteli Morava

18.12.:

9:00 - 13:00 – skúšky z praktickej časti – pedagogický výstup v cudzom jazyku
13:00 - 15:30 praktická časť na svahu, príprava na jazdy

19.12.:

9:00 - 14:00 – skúšky z praktickej časti - jazdy
17:00 – vyhodnotenie kurzu, vyhlásenie hodnotenia jednotlivých účastníkov, prihlášky do asociácie, úhrada
členského poplatku, výber fotografií na preukaz

CENA:
ubytovanie 14 nocí
skipass
14 dní
kurz
14 dní

140,00 €
98,00 €
248,00 € *

*V cene je zahrnutá zľava pre školu 150 € pre účastníka, ktorý sa záväzne zaviazal učiť v zimnej sezóne 2014-2015 pre
LaSŠ – lyžiarska a snowboardová škola uvedená v zozname škôl na www.sapul.sk/profesia

spolu za kurz
spolu s príplatokom

486,00 €
636,00 € (bez lyž.školy)

PLATOBNÉ PODMIENKY, PRIHLÁŠKA, STORNO:
Prihlášky do kurzu sú vo forme online formulárov, ktoré sa automaticky odošlú na sekretariát Sapul.
Správnosť vyplnenia si môžete overiť na maily sapul@sapul.sk. Uzávierka kurzu je dňa 25. novembra 2014.
Do veku účastníka 18 rokov je potrebné, aby rodič do prihlášky písomne vyjadril súhlas s účasťou na kurze, napr.:
„súhlasím, aby moja dcéra/syn sa zúčastnil/a kurzu učiteľa I.kvalif.stupňa , 06.12.2009, podpis Nováková, matka“.

Po termíne 25.11.2014 úhradu realizujte s príplatkom 16,60 €,- (viď odsek cena) .
Upozorňujeme, že pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol, a to Váš dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr. 31081986).
Variabilný symbol slúži na spárovanie úhrad so zoznamom prihlásených záujemcov o kurz. V prípade, že neuvediete správny
variabilný symbol, nebudeme schopní Vás zaradiť do evidencie a Vašu platbu budeme považovať za úhradu po 25.11.2014, t.j. s
príplatkom € 16,60 .

Platbu je možné realizovať prevodom na účet do UniCredit Bank, alebo v hotovosti v kancelárii SAPUL.(Tatranská
Lomnica – Renomal , Šport a móda)
Údaje ku platbe cez banku:

Platba zo zahraničia:

Platba prevodom na Slovensku:
účet:

6624 201 000 /1111

variabilný symbol: dátum narodenia – napr. 30081986

konštantný symbol: 0308

ADRESA :

IBAN SK55 1111 0000 0066 2420 1000
SWIFT, BIC: UNCRSKBX
variabilný symbol: dátum narodenia – napr. 30081986
Adresa banky: UniCredit Bank Poprad, Popradské nábrežie 18, Slovakia

SAPUL, 059 60 Tatranská Lomnica budova Renomal

STORNO POPLATKY:
stornovanie prihlášky bez storno poplatkov je možné do 25. 11. 2014
od 26.11. do 06.12. 2014
- 30% z kurzovného a ubytovania
od 05.12. 2014
- 50% z kurzovného, ubytovania a skipasu
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, do
03.12.2014(streda), vyhradzujeme si právo kurz preložiť, resp. zrušiť. Zaväzne prihláseným záujemcom oznámime sms správou, emailom, telefonicky zmenu miesta, termínu alebo zrušenie kurzu. Následne budeme žiadať o potvrdenie účasti v zmenenom termíne.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
UBYTOVANIE: Hotel ** Morava, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, ubytovanie v 2, 3, 4 - posteľových izbách so sociálnym
zariadením. V zariadení sa nachádza reštaurácia. Miestny poplatok 1,- €/noc/ osoba si platí každý individuálne na recepcii.

Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia:

http://www.hotel-morava.sk/

STRAVOVANIE: Individuálne, nezabezpečujeme stravu. V zariadení je možnosť objednania jednotlivej stravy formou objednávky

minimálne deň vopred, na recepcii – raňajky € 3,0 obed € 3,0 večera € 3,0 .
DOPRAVA: Individuálna, nezabezpečujeme dopravu. Z Popradu pravidelne premáva autobus, električka alebo vlak .

Info o cestovnom poriadku: www.cp.sk .
POISTENIE: Individuálne.
NUTNÉ VYBAVENIE: -vlastná kompletná výstroj vhodná pre zjazdové lyžovanie (skialpinistické viazanie nie je vhodné), resp. pre

snowboardovanie, PRILBA je povinná pre snowboardistov aj pre lyžiarov.
-lyžiarske / snowboardové oblečenie, lyžiarske a slnečné okuliare,
-poznámkové zošity, písacie potreby, vreckové, osobné doklady,
-2 ks fotografie s rozmerom 3,5 x 4,5 cm (ako na pas) na registráciu do asociácie – na konci kurzu

Možnosť získania ďalších zliav – www.sapul.sk/profesia - zľavy
Vybavuje: Anita Jezerčáková, e-mail:sapul@sapul.sk,www.sapul.sk, tel.: 0905 415 955

