ŠPORTNO DRUŠTVO VUČKO
Športno društvo Vučko je med božično novoletnimi počitnicami letos prvič
organiziralo nastanitveni tečaj v Kranjski gori, na katerem je bila udeležba presenetljivo
velika, kar je razvidno iz priložene fotografije. Kljub zelo nizkim temperaturam, nam je
bilo vreme naklonjeno in uživali smo v soncu.
Kot vsako leto pa tudi letos pripravljamo že tradicionalno osmo zimovanje na
Starem vrhu nad Škofjo loko, s tečajem smučanja ali deskanja. Poleg nastanitvenega je
organiziramo tudi prevozni tečaj (5-dnevni paket ali 3-dnevni paket PON, TOR, SRE ali
SRE, ČET, PET).
Letos bomo otroke odpeljali v ponedeljek, 21.02.2011 vrnili pa jih bomo v petek,
25.02.2011. Otroci bodo v rokah učiteljev in učiteljic smučanja in deskanja na snegu z
veljavno licenco, ki so jo obnovili v letu 2010/2011.
Kot je že v navadi bomo nastanjeni na turističnih kmetijah Davčen, Ožbet in
Tavčar ter Koči gostišče Stari vrh, kjer se otroci odlično počutijo, saj lastniki dobro
poskrbijo za njihovo udobje in jim pripravljajo odlično hrano.
Celodnevni smučarski program spremljajo še dodatne aktivnosti kot so:
spoznavni večer, družabne igre, tematski plesni večer, sankanje, pohod z baklami … za
najbolj vztrajne pa še nočna smuka. Zadnji dan pa imajo otroci organizirano tudi tekmo,
na kateri pokažejo vse svoje pridobljeno znanje. Sledi zabavni program ter podelitev
priznanj in nagrad.
Za udeležitev katerega koli tečaja (nastanitvenega ali prevoznega) predhodno
znanje smučanja ali deskanja ni potrebno, saj smo tu ravno zato, da otroke naučimo
osnov smučanja oziroma deskanja ali dopolnjujemo njihovo že pridobljeno znanje.
Kot novost ponujamo tudi možnost zavarovanja odpovedi, v primeru bolezni ali
drugih dejavnikov, zaradi katerih bi želeli odpovedati rezervacijo zimovanja. Kot
rezervacija se šteje vplačilo tretjine aranžmaja.
V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo vsako sredo ob 20. uri v hotelu Mantova
(prisoten Emil) na Vrhniki in na tel.: 040 600 777, 040 775 779 ali info@sdvucko.com,
izpolnjeno prijavnico pa nam lahko tudi pošljete po pošti. Celoten program, cenik in
naslov društva si lahko ogledate na naši spletni strani: www.sdvucko.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spodaj podpisani-a_____________________________________________________________________________________
soglašam s prijavo sina / hčere___________________________________________rojene-ga_________________________
stanujoče-ga________________________________________________________mobitel staršev______________________
e-mail naslov___________________________________________na smučarski tečaj na Stari Vrh nad Škofjo Loko, v termin
1.) NASTANITEV 5 DNI

2.) PREVOZNI 5 DNI

3.) PREVOZNI PO, TO, SR

1) SMUČANJE

4.)PREVOZNI SR, ČE, PE

2) DESKANJE

Zaradi lažje razvrstitve po skupinah, prosimo, ocenite smučarsko znanje svojega otroka s tem, da ustrezno obkrožite številko
od 1 do 5 (1-slabo, 5-odlično):
1
2
3
4
5
Dne:__________________________________________
Podpis:________________________________________

Lep pozdrav

Emil Vučko
Športno društvo Vučko

