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Sobotni smučarski izletSobotni smučarski izletSobotni smučarski izletSobotni smučarski izlet    

Vogel, 11Vogel, 11Vogel, 11Vogel, 11.1.1.1.1.2014.2014.2014.2014    

 
V soboto se bomo podali na eno naših najvišje ležečih smučišč z izrednim pogledom na 
Bohinjsko jezero. Odšli bomo na Vogel, ki ima skoraj meter snega. 
    
Termin:Termin:Termin:Termin: sobota, 11.1.2014. 
Zbor:Zbor:Zbor:Zbor: ob 7:15 uri na parkirišču pred Tehničnimi pregledi Avto Krka (Cesta Ljubljanske 
brigade, tik za obvoznico, ob železnici). 
Prihod:Prihod:Prihod:Prihod: ob 16:45 uri na isto mesto. 
 
ProgramProgramProgramProgram    
Učenje smučanja bo potekalo v homogenih skupinah glede na smučarsko predznanje, ki 
ga bo vodil učitelj smučanja z veljavno licenco. Program in vadba v skupinah je 
prilagojena glede na starost, smučarsko znanje in sposobnosti otrok, tako da jim 
omogočil kar najhitrejše napredovanje in izpopolnjevanje smučarske tehnike.  
 
Prijave do četrtka, Prijave do četrtka, Prijave do četrtka, Prijave do četrtka, 19191919.1.1.1.12222. do 19.00 ure.. do 19.00 ure.. do 19.00 ure.. do 19.00 ure.    
Prijave pobiramo na telovadbi, preko e: info@novinar-drustvo.si ali m: 040 775 770. 
Prijava mora vsebovati ime in priimek otroka, njegove rojstne podatke ter kontaktne 
podatke (elektronski naslov in mobitel). 
 
V primeru zaV primeru zaV primeru zaV primeru zadostnega števila prijavdostnega števila prijavdostnega števila prijavdostnega števila prijav    (minimalno 4)(minimalno 4)(minimalno 4)(minimalno 4)    bo organiziran tudi tečaj bo organiziran tudi tečaj bo organiziran tudi tečaj bo organiziran tudi tečaj 
bordanja.bordanja.bordanja.bordanja.    
    
CenaCenaCenaCena    otrociotrociotrociotroci    

• Sobotni izlet: 53535353    EUREUREUREUR ali  
• Paket 5 + 1: 250 EUR 250 EUR 250 EUR 250 EUR (6 sobotnih izletov v sezoni 2013-14)  

 
Cena vključuje: učenje smučanja v majhnih skupinah, smučarsko vozovnico, kosilo, 
avtobusni prevoz, uporabo vseh pripomočkov in rekvizitov, zavarovanje proti tretji osebi, 
animacijo, stroške vodenja in organizacije programa, učitelje SD Novinar z veljavno 
licenco. 
 
Cena odrasliCena odrasliCena odrasliCena odrasli    

• 35 EUR35 EUR35 EUR35 EUR (celodnevna vozovnica in prevoz). 
 

Plačilo je možno na poslovni račun (SI 56 0203 1025 5526 231, ŠD Vučko, V Zatišju 3 
1360 Vrhnika), sklic: SI99, namen: sobotni, 11.1., ime in priimek otroka). 
 
Kot prijava se šteje rezervacija in plačilo celotnega aranžmaja. 
     


