INŠTRUKTOR LYŽOVANIA
II. kvalifikačného stupňa

18.-28.marec 2018, Jasná
Vzdelávanie realizujeme na základe udelenej akreditácie Ministerstva školstva SR č: 201517805/50053:8-30AA, a 2015-17805/50045:7-30AA.
Podmienka prijatia na kurz: Vek minimálne 18 rokov, úspešne absolvovaný kurz I. kvalifikačného
stupňa akreditovaným vzdelávacím zariadením, potvrtedá prax lyžiarskou školou.

Cena:

Kurzovné 249,-€ + Skipas 90,- € + Ubytovanie 70,- € = 409,- €

Prihlásenie a platobné podmienky: Po prihlásení na kurz – vyplnení prihlášky cez náš web,
resp. zaslaní prihlášky e-mailom na info@snowline.sk Vám zašleme faktúru s platobnými údajmi.
Prihlášku nám zašlite najneskôr do 12.marca 2018. Kapacita kurzu je limitovaná.

Program 18. marca
17:00-18:00
19:00-21:00

v Tatralandii, budove Holiday Village Tatralandia (HVT)
Prezentácia a ubytovanie v Tatralandii.
Oznámenie programu a časového harmonogram kurzu
Prednáška – 1. Teoretický blok

Ďalšie dôležité informácie:
 Ubytovanie je v chatkách Holiday Village Tatralandia. Každá chatka má plne vybavenú kuchyňu,
spoločenskú miestnosť s TV, kúpeľňu so sprchou a WC, v areáli je wifi. Kúpeľnú taxu 1,-€ / osobu /
noc uhradíte HVT v piatok pri ubytovaní. Parkovanie v rezorte je zdarma. Školiaca miestnosť je v
budove HVT v areáli Tatralandie, kde budú každý večer prebiehať teoretické bloky (využívame
školiace miestnosti v HVT).
Bližšie info o ubytovaní a službách http://www.tatralandia.sk/. GPS: GPS: 49.107436, 19.573878
 Depot lyží je zabezpečený v stredisku Jasná, zdarma.
 Obedy na dobrovoľnej báze za 3,40 € v Grande v Jasnej, platba denne na mieste.
 Zálohu 2,- € za skipas uhradíte pri prevzatí skipasu. V posledný deň kurzu odovzdáte skipas
v Infocentre, kde Vám bude vrátená záloha.
Skipas sa po prvom prechode turniketom stáva neprenosným. Turniket ku konkrétnemu skipasu
zaznamená fotografiu. Ak by došlo k zámene, skipas bude zablokovaný bez nároku na jeho
odblokovanie. Následne si budete môcť zakúpiť už len skipas v rámci pultového cenníka.
Nezabudnite si priniesť písacie potreby, poznámkový blok, doklady (občiansky preukaz, karta
poistenca), kompletnú lyžiarsku výstroj, slnečné a lyžiarske okuliare, ochranný krém, lyžiarske
rukavice, prilbu, lyžiarske oblečenie.
Storno kurzu: V prípade nevhodných snehových podmienok, vyhradzujeme si právo kurz presunút
do iného strediska alebo na iný termín. V prípade zrušenia kurzu Vám zaplatenú úhradu vrátime späť.
Kontakt: 0911-036 460, e-mail: info@snowline.sk, www.snowline.sk
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