POVINNÉ DOŠKOLENIE "C"

-ČKAROV

UČITEĽOV LYŽOVANIA I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
DOBROVOĽNÉ ŠKOLENIE PRE OPRAVKÁROV,

ČLENOV SAPUL A ÚNIE LASŠ

16.01. – 17.01. 2013, TATRANSKÁ LOMNICA, VYSOKÉ TATRY
Doškolenie učiteľov lyžovania „C“ - I.kvalifikačného stupňa je povinné pre všetkých záujemcov o účasť na kurze
„B“- II.kvalifik. stupňa , ktorí absolvovali kurz „C“- I.kvalif.stupňa v roku 2009 a skôr.

CENA:

ubytovanie 1 noc
skipass 2 dni
kurzovné 2 dni

spolu za kurz
príplatok po uzávierke

13,00 €
14,00 €
50,00 €

77,00 €
8,30 €

platba po 06.01.2012

PROGRAM 1. DŇA - 16.01: prezentácia 8:00 - 8:30 h v hoteli Morava, Tatranská Lomnica
(prezentácia, upresnenie časového harmonogramu)

POVINNÁ VÝBAVA:

praktická časť: lyžiarska výstroj, lyže – odporúčame carvingové lyže, univerzálne na jazdu v teréne
aj na ukážky techniky, lyž. oblečenie, lyž. a slnečné okuliare, rukavice, servis na úpravu lyží, malý
batoh. NEZABUDNITE: preukaz učiteľa.

PLATOBNÉ PODMIENKY, PRIHLÁŠKA, STORNO:
Účet :
662 420 1000 / 1111, UniCreditBank Slovakia a.s., Poprad
variabilný symbol: dátum narodenia – napr. 30081976, konštantný symbol: 0308

v prípade platby zo zahraničia:

IBAN SK55 1111 0000 0066 2420 1000,

SWIFT, BIC: UNCRSKBX

Za prihlášku považujeme doručenú záväznú prihlášku spolu s dokladom o úhrade do 06.01.2013 e-mailom,
faxom, poštou, osobným doručením na sekretariát SAPUL(Tatranská Lomnica, budova Renomal,Šport a móda). Po termíne
06.01.2013 realizujte úhradu s príplatkom 8,30 € (viď odsek cena).
Storno poplatky:

storno kurzu do 08. január – 10,- € storno poplatok
storno kurzu od 14. január – 20,- € storno poplatok + storno poplatok za ubytovanie

Storno kurzu:

v prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky pre uskutočnenie kurzu v Tatranskej Lomnici do
13.01.2012, vyhradzujeme si právo kurz zrušiť alebo zmeniť miesto kurzu. Záväzne prihláseným
záujemcom oznámime zrušenie kurzu, resp. zmenu miesta kurzu sms správou, e-mailom,
telefonicky.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

ubytovanie v 3/4 posteľových izbách v hoteli Moraval v Tat.Lomnici s vlastným sociálnym
zariadením.
Možnosť zakúpenia stravy, objednávka na recepcii: . Kúpeľná taxa 1,-€/osoba/noc sa hradi na
recepcii hotela při príchode.Možnosť parkovania pri hoteli.
Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia: http://www.hotel-morava.sk.
Doprava individuálna. Z Popradu pravidelne premáva električka, vlak, autobus do T. Lomnice.
Info o cestovnom poriadku: www.cp.sk.
Odporúčame poistenie na hory.

Vybavuje:

Anita Jezerčáková, e-mail: sapul@sapul.sk, www.sapul.sk, tel.: 0905-415955

