DOŠKOL.KURZ S OBNOVENÍM CERTIFIKÁTU
PRE INŠTRUKTOROV „C“,, a ,,B“ I.KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
(PLATNOSŤ LICENCIE C NA 3 ROKY, AK NIE JE VYŠŠÍ STUPEŇ)

03.12. - 04.12. 2016 - lyže alebo snb „C“
08.12. - 09.12.2016 - lyže alebo snb „B“
T. Lomnica, (Š.Pleso) Vysoké Tatry
Doškolovací kurz s obnovením certifikátu je kurz pre členov Sapul – inštruktorov C s platnou členskou známkou na rok
2016, ktorí nepokračovali vo vzdelávaní na vyššej úrovni kurzami B , A. Licencia C (I.kval.stupeň ) je platná 3 roky s
platnou členkou známkou. Obnovenie licencie je nutné do ukončenia jej platnosti. Kurz je zameraný na praktickú časť,
oboznámenie sa s novou metodikou výučby, praktické jazdy , analýzy chýb a rozbory videí.
Kurz nemá záverečné skúšky.

PROGRAM:
03.12. (sobota) :
08.12. (štrtok)

04.12.(nedeľa )
09.12. (piatok)

8:00 – 8:30 príchod, ubytovanie v hoteli ** Morava,
9:00 – 15:30 tréning s lektorom v T.Lomnici alebo Š.Pleso podľa snehových podmienok
seminár s lektorom (videoanalýza)
20:00 – 21:30 prednášky
9:00 – 15:30

CENA:
ubytovanie 1 noc
skipass
2 dni
kurz
2 dni

tréning s lektorom

12,00 €
24,00 €
42,00 € *

* V cene je zahrnutá zľava pre školu 20,00 € pre účastníka, ktorý sa záväzne zaviazal učiť v zimnej sezóne 2016-2017
pre niektorú z LaSŠ uvedenú v zozname škôl www.sapul.sk/profesia.
spolu za kurz

lyže alebo snb

78,00 €

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 30 .november 2016.
Po termíne 30.11.2016 neručíme za poskytnutie ubytovania.

Platbu je možné realizovať prevodom na účet do UniCredit Bank, alebo v hotovosti v kancelárii SAPUL.(T.Lomnica,96
Budova Renomal)
Údaje ku platbe cez banku:

Platba prevodom na Slovensku:
účet:

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

variabilný symbol: dátum narodenia – napr. 30081986

konštantný symbol: 0308
špecifický symbol: 4

Adresa :
SAPUL
059 60 Tatranská Lomnica č. 13
e-mail: sapul@sapul.sk

STORNO POPLATKY: stornovanie prihlášky bez storno poplatkov je možné do 02. 12. 2016
od 02.12.
- 30% z kurzovného a ubytovania
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 v T.Lomnici do 30.11. , vyhradzujeme si
právo kurz preložiť, resp. zrušiť. Zaväzne prihláseným záujemcom oznámime sms správou, e-mailom, telefonicky zmenu miesta,
termínu alebo zrušenie kurzu. Následne budeme žiadať o potvrdenie účasti v zmenenom termíne.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
UBYTOVANIE: Hotel** Morava,Tatranská Lomnica, ubytovanie v 2, 3, 4-posteľových izbách so sociálnym zariadením. Kúpeľný poplatok 1,€/osoba/noc si hradi každý individuálne na recepcii.V zariadení sa nachádza reštaurácia. Info o ubytovaní a ďalších službách:

http://www.hotel-morava.sk/
STRAVOVANIE: Individuálne, nezabezpečujeme stravu. V zariadení je možnosť objednania jednotlivej stravy formou objednávky minimálne deň
vopred, na recepcii – raňajky 4 € , obed 4 € , večera 4 € .
POISTENIE: Individuálne.
NUTNÉ VYBAVENIE: -vlastná kompletná výstroj vhodná pre zjazdové lyžovanie (skialpinistické viazanie nie je vhodné), resp. pre
snowboardovanie, preukaz učiteľa SAPUL, pre snowboardistov a aj pre lyžiarov je povinná PRILBA.

Vybavuje: Anita Jezerčáková , e-mail:sapul@sapul.sk, www.sapul.sk, tel.: 0905-415 955

