
Športno društvo PREDDVOR 
 

med zimskimi počitnicami od 6. do 10. februarja 2023 spet organizira 
petdnevni smučarski in deskarski tečaj v Kranjski Gori 

 

za učence/ke devetletke po naslednjem programu: 

 07.00   zbor pred OŠ Matije Valjavca Preddvor, 

 07.30   odhod avtobusa v Kranjsko Goro, 

 09.00   pričetek smučanja po skupinah, 

 11.00   topli obrok s čajem, 

 14.30   zaključek smučanja, 

 15.45 (do 16.00) prihod avtobusa pred OŠ Matije Valjavca Preddvor. 
 

Učence/ke bodo vodili in učili izkušeni učitelji/učiteljice smučanja ter deskanja. Tekmovanje v veleslalomu 
bomo izvedli v četrtek po 13. uri, v petek ob 14. uri pa bo uradni zaključek tečaja. 

 
Osnovna cena tečaja, brez koriščenja dodatnih ugodnosti1, je 250€. V osnovno ceno je vključena 
članarina društva v višini 25€. 
 

Prijave sprejema Marjan Bogataj do petka, 3. februarja 2023, oziroma do zapolnitve prostih mest. 

                                                 
1 Člani društva imajo 25€ popusta, drugi udeleženec iz iste družine ter vsak naslednji imajo prav tako po 25€ popusta. 

 

 



V kolikor bo dovolj zanimanja, bomo organizirali skupino za odrasle (polna cena 300€). Pogoj za izvedbo so 
najmanj štiri prijave, pri čemer se ob manj prijavah odrasli lahko priključijo primerni otroški skupini. Pri 
deskarski skupini si pridržujemo pravico oblikovanja skupine do šest tečajnikov z enakovrednim znanjem, sicer 
bo učenje deskanja odpovedano. 
 

V primeru pravočasne prijave in odpovedi udeleženca pred pričetkom tečaja (npr. bolezen, druga višja sila,…), 
se znesek vplačila za tečaj, razen članarine, povrne. V primeru dnevne odsotnosti se povrne po 40€ za vsak 
dan odsotnosti. Tečajniki bodo za čas tečaja nezgodno zavarovani. 
 

Organizator lahko odpove izvedbo tečaja najkasneje do vključno 3. februarja 2023, pri čemer se znesek 
vplačila za tečaj, razen članarine, povrne. 
 

Dodatne informacije so na voljo: 

 bogataj.marjan@gmail.com, GSM 041/519 116, 

 slavko.bogataj@siol.net, GSM 041/334 202, 

 www.sd-preddvor.si 
 

Vljudno vas prosimo, da pregledate program in na spodnjem delu lista s svojim podpisom potrdite udeležbo 
vašega otroka in strinjanje s pogoji izvedbe ter prijavnico dostavite v pisni ali elektronski obliki. 
 

Z odličnim spoštovanjem  
        Vodja tečaja: 

Slavko A. Bogataj, učitelj smučanja II 

 
 

PRIJAVNICA (izpolnite manjkajoče podatke, ki se bodo uporabili samo za potrebe izvedbe tečaja): 
 
Spodaj podpisani _______________________________________________________________________ starš/zakoniti zastopnik 

otroka _______________________________________________________________________ rojenega dne ________________, 

naslov stalnega prebivališča (ulica in pošta) _____________________________________________________________________, 

se strinjam z vsebino programa in pogoji izvedbe smučarskega/deskarskega tečaja. 

S plačilom celotne prijavnine se strinjam, da otrok postane član ŠD Preddvor oz.  je že član za leto 2022. 

 smučarsko /  deskarsko znanje tečajnika:   Je popoln začetnik 
        Pozna osnove smučanja in uporabo žičniških naprav 

  Je že bil tečajnik 
  Obvlada vse težavnostne terene 

Mojega otroka bom pred udeležbo opozoril, da se mora držati veljavnih pravil o varnosti in redu na smučišču, upoštevati vsa 
navodila učiteljev in spremljevalcev, kot tudi drugih odgovornih in pooblaščenih oseb. Posebej bo pazil na osebne stvari ter 
vrednostne predmete in se ne bo oddaljeval od skupine. Učitelji in spremljevalci ne odgovarjajo za morebitne posledice, ki bi nastale 
z neupoštevanjem navodil. Vodja tečaja lahko po presoji pred pričetkom tečaja prijavljenega udeleženca zavrne ali odloči, da 
udeleženec, ki ne upošteva navodil, predčasno tečaj zaključi. 

Strinjam se, da se slikovno gradivo s tečaja uporabi za promocijo dejavnosti ŠD Preddvor. 
 
Dosegljiv/a sem na tel. številki: ___________________ in e-naslovu: _________________________________________________ 

 
Kraj, datum: _____________________ Podpis starša/zakonitega zastopnika: _______________________________________ 
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