
NOVOLETNI TEČAJ:
27. - 31. december 2021

FEBRUARSKI TEČAJ: 
28. februar - 4. marec  2022

Kjer smučanje postane užitek.

POČITNIŠKI TEČAJI



*Za vpis 2. otroka nudimo 10% popusta (velja za sorojence).

**Cena zajema: načrtovanje, organizacijo in izvedbo tečaja, ustrezno smučarsko karto, 22,5h učenja smučanja, malico, 

zaključno tekmo, priznanje in medaljo ob koncu tečaja.

Plačilo se poravna pred pričetkom tečaja, preko plačilnega naloga, ki ga posreduje izvajalec. Nudimo možnost plačila na 2 

obroka, pred pričetkom tečaja.

 

Izvedba tečaja je odvisna od snežnih in epidemioloških razmer in bo potekala na smučiščih 

Mariborskega Pohorja. 

Tečaj bo izveden v primeru minimalnega števila prijav: 5 začetnikov in 7 nadaljevalnih smučarjev.

Potrebna oprema: smuči, smučarski čevlji, čelada, smučarske palice (za otroke, ki že znajo smučati). 

Nudimo možnost izposoje opreme (število kompletov je omejeno!).

Vse podrobne informacije bomo pred pričetkom tečaja posredovali na elektronske naslove in 

telefonske številke.

Vpisni list lahko izpolnjen pošljete na naslov kluba, lahko ga pošljete optično prebranega na email 

ali pa izpolnite ONLINE prijavnico na povezavi:  www.ask-branik.si/prijavnica/

NOVOLETNI TEČAJ: 

27. - 31. december 2021 - od ponedeljka do petka (5 dni) 

FEBRUARSKI TEČAJ: 

28. februarja - 4. marca 2022 - od ponedeljka do petka (5 dni)

Tečaji so namenjeni otrokom od vključno 4. leta dalje. Primerni so tako za popolne začetnike kot za 

nadaljevalne smučarje. Smučarske skupine bomo oblikovali glede na stopnjo predznanja smučanja. 

Tako bomo vadbeni proces lažje sproti prilagajali in oblikovali glede na potrebe in sposobnosti vadbene 

skupine ter posameznika. Vsako skupino bo vodil strokovno usposobljen učitelj smučanja / deskanja. 

Otroci bodo smučanje osvajali postopoma, na zanimiv ter starosti in predznanju primeren način. 

Naučili se bodo uporabljati različne žičniške naprave, spoznali bodo pravila obnašanja in ravnanja na 

smučiščih (10 FIS pravil).

Cilji naših programov so otroke naučiti smučati varno, samostojno, pravilno in odgovorno ter skladno z 

aktualnimi smernicami ZUTS, prav tako pa približati otrokom zimski šport kot možnost rekreacije ali 

tekmovalnega športa.

 Odhod na smučišče, smučanje po skupinah s kratkim odmorom za malico.

8.45

8.55 - 13.30

13.30

PROGRAM TEČAJEV

Zbor v popolni smučarski opremi na ploščadi pred spodnjo postajo 

Pohorske vzpenjače, razdelitev v skupine.

Zaključek na zbornem mestu.

Cene veljajo za 1 otroka. Cene vsebujejo DDV.

TERMIN

27. - 31. december 2021

28. februar - 4. marec 2022

Novoletni tečaj 2021

 Februarski tečaj 2022

TRAJANJE CENA

5 dni, 22.5 urni tečaj 215 EUR

5 dni, 22.5 urni tečaj 215 EUR

TEČAJI


