RECEPCIJA
Šola snežnih športov GAČE ima svojo recepcijo locirano neposredno ob vlečnici GAČE 1
na smučišče na desni strani. Recepcija je odprta vsak dan od 8.45 do 16.15. ure.
Prosimo vas, da se vse formalnosti uredite v recepciji, pred začetkom poteka
skupinskih tečajev ali individualnih ur in pravočasno prevzamete vstopni kupon za delo
na snegu.
Recepcija na smučišču:
Slika……………………
ZBORNO MESTO

Se nahaja pri vhodu na vlečnico Gače 1 in desno od recepcije šole snežnih športov.
Vsak progam ima svojo barvno zastavo.
Tam se tečajniki srečajo s svojimi učitelji, kjer jim predajo vstopne kupone, ki jih prejmejo
na recepciji pri rezervaciji svojega programa.

POLIGON
Šola ima za svoje delovanje postavljenih več poligonov, na katerih s pomočjo didaktičnih
pomagal olajšamo učenje istočasno, pa ga naredimo zanimivejšega.

PREDHODNI VSTOP
Šola ima pri vhodu na žičniške naprave urejene predhodne vstope, kar pomeni, da ne
izgubljamo časa z čakanjem ampak ga lahko izkoristimo za učenje.

UPORABA POMAGAL
Učitelji pri svojem delu na snegu uporabljajo najsodobnejša pedagoška pomagala.
Prav tako uporabljajo sodobne metodične postopke, ki jih vedno znova pridobivajo na
vsakoletnih usposabljanjih pred sezono.

ZAKLJUČEK TEČAJEV
Za zaključek tečajev, šola organizira zaključno tekmovanje in Ski party.
Na zabavni prireditvi vam bodo učitelji pripravili zanimiv nastop in podelili zaslužene
diplome in spominke.

VREMENSKA NAPOVED
https://www.snow-forecast.com/resorts/RogCrmosnjice/6day/mid

POGOJI POSLOVANJA

POGOJI POSLOVANJA ŠOLE SNEŽNIH ŠPORTOV GAČE
1. Skupinski tečaji se izvajajo, če so v posamezni skupini najmanj trije (3) odrasli ali
štirje (4) otroci.
2. Najnižja starost tečajnikov za skupinske programe je napolnjena 4 leta. Izjema so
samo tečaji za vrtce, ki potekajo od 14 do 18.1.2019 in od 21 do 25.1.2019, ki
veljajo tudi za otreke, ki imajo 3 leta.
3. V primeru manjšega števila tečajnikov, šola lahko prilagodi program številu
tečajnikov.
4. Naknadno priključevanje tečajnikov v skupinske tečaje je možno samo v
nadaljevalne programe.
5. Največje število tečajnikov v skupini je:
• Začetne skupine do deset (10) tečajnikov
• Ostali skupine do dvanajst (12) tečajnikov
6. Skupinski tečaji in individualni programi se začnejo in končajo na zbornem mestu
pred brunarico šole.
7. Tečajniki morajo biti na zbornem mestu šole 5 minut pred začetkom programa.
8. Skupina tečajnike na zbornem mestu čaka samo prvi dan (največ 10 minut).
9. Skupinski tečaji in individualne ure, se končajo na zbornem mestu šole, 5 minut
pred polno uro končanja programa.
10. Vsi tečajniki, ki samostojno uporabljajo žičniške naprav, potrebujejo smučarsko
vozovnico, neglede na starost.
11. Storitve Šole snežnih športov Gače morajo biti plačane pred začetkom
programov. Učitelju je na zbornem mestu, pred začetkom programa potrebno
predati vstopni kupon.
12. Storitve šole smučanja, morajo biti odpovedane 24 ur pred rezerviranim
terminom. Kasnejša odpoved se ne upošteva pri vračilu plačila. Vračilo plačila
zaradi skrajšanja programa, je možna samo v primeru poškodbe ali bolezni
(zdravniško potrdilo).
13. Odpoved tečajev s strani Šole snežnih športov Gače, zaradi slabega vremena ni
vzrok vrnitve plačila – zunanji naravni dejavnik.

14. Odgovornost Šole snežnih športov Gače za morebitne poškodbe ali drugo škodo
je izključena v največjem zakonsko dopustnem obsegu. Priporočamo, da si
udeleženci uredijo nezgodno zavarovanje za čas udeležbe na tečaju.
15. Najem smučarske opreme ni vključen v ceno. Tečajniki morajo imeti svojo
ustrezno opremo (smuči, smučarski čevlji, smučarske palice in čelada) in
ustrezna oblačila ter smučarsko karto. Najem smučarske opreme je možen ob
vnaprejšnjem dogovoru in doplačilu.

solasmucanja@scgace.si

