
 

 

  

 

 

 

ZIMSKI SMUČARSKI TEČAJI 2021: 
Smučarski klub Devin prireja smučarske tečaje za otroke in odrasle v Forni di Sopra*. Smučarski tečaj 
predvideva pet (5) celodnevnih lekcij. Za najmlajše smučarje je na voljo varianta snežinka – poldnevni 
(jutranji) tečaj. Lekcije za odrasle, skupinske ali individualne, potekajo po dogovoru v istih v datumih 
tečajev za otroke. Najmanjša starost za obiskovanje tečaja je 4 (štiri) leta. Tečaji so namenjeni začetnikom 
in smučarjem, ki želijo svoje znanje izpopolniti. Tečajniki bodo porazdeljeni v skupinah glede na smučarsko 
znanje. Tečaji potekajo v slovenščini, po potrebi bo razlaga dvojezična. Tečaj bo potrjen, ko bo prijavljenih 
najmanj 5 (pet) kandidatov.  

Predvideni datumi za tečaj ob sobotah: 16., 23., 30. januar in 6., 20. februar 2021; 
Predvideni datumi za tečaj ob nedeljah: 17., 24., 31. januar in 7., 21. februar 2021; 
Na voljo pustno smučanje 13. februarja (ni vključeno v ceno tečaja). 

Tečaji se odvijajo tudi v slučaju slabega vremena (zmerne snežne padavine ali dež). V primeru izredno 
slabih vremenskih razmer, ki bi onemogočile nemoten potek vadbe (močan dež, veter in nevihte) bomo 
tečaj prenesli na drugi datum. Tečajniki oz. starši ali odgovorne osebe bodo o tem obveščeni najkasneje 
na predvečer tečaja.  

V primeru odsotnosti lahko tečajnik, ob predhodni domeni z odgovornim za smučarske tečaje, lekcijo 
nadoknadi v enem od ostalih tečajev (npr. če je tečajnik vpisan na sobotni tečaj, lahko izgubljeno lekcijo 
nadoknadi v nedeljo in obratno). V vsakem slučaju je treba odsotnost predhodno opravičiti.  

Kraj in uro zbirališča ter vse ostale informacije vam bomo posredovali preko WhatsApp skupine »Tečaji 
2021« ali po telefonu.  

Smučarska čelada je obvezna za vse otroke do 14. leta starosti, vendar jo priporočamo tudi starejšim. V 
primeru slabega vremena naj bodo tečajniki opremljeni tudi z vodoodpornimi oblačili.  

Zaradi pravil v zvezi z omejevanjem širjenja epidemije letos ne bo poskrbljeno za prevoz tečajnikov.  

VPISOVANJE: 
Za obiskovanje tečaja se je treba včlaniti v društvo. Članarina za nove člane znaša 25,00€, obnovitev 
članarine stane 20,00€. Včlanjenje od oktobra dalje velja tudi za celo naslednje leto. 

Prošnjo za včlanitev (samo novi člani), vpisno polo in izjavo o privolitvi obdelovanja osebnih podatkov (na 
voljo na www.skdevin.it) pošljite na info@skdevin.it najkasneje do srede 13. 01. 2021 do 12. ure. Vsi 
prijavljeni udeleženci morajo do srede 13. 01. 2021 poravnati tudi tečajnino v višini 180,00€ za celodnevni 
tečaj ali 90,00€ za opcijo snežinka. Kvota za pustno smučanje 13. februarja je 35,00€.  Prosimo da v 
namenu  bančnega nakazila navedete ime in priimek tečajnika. 

Skipass, kosilo, prevoz in oprema niso vključeni v ceno tečaja. 

IBAN SK DEVIN: IT86B0892836461010000404081 
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