AKTIVNOSTI
Ali oz. kdaj tečajnik potrebuje smučarsko vozovnico?

Po določilih upravljalca smučišč, GAČE d.o.o., mora vsak smučar, ki samostojno uporablja
vlečno napravo, imeti svojo smučarsko vozovnico. Izjeme so tečajniki, ki še niso napolnili 6.
leta starosti, saj lahko ob spremstvu odrasle osebe (starš, skrbnik ali smučarski učitelj) in ob
ne-samostojni uporabi naprave (skupaj s staršem, skrbnikom ali smučarskim inštruktorjem, t.j.
osebo, ki ima smučarsko vozovnico), napravo uporablja, a le dokler se ne vozi samostojno.
(primer: če triletnik že samostojno uporablja vlečnico, potrebuje vozovnico).

Ali je tečajnik v primeru nesreče zavarovan?
Posebnega nezgodnega zavarovanja tečajnik v šoli nima.

Ali je čelada obvezen del smučarske opreme?

Zaščitna smučarska ali kolesarska čelada je obvezna za otroke, mlajše od 15 let, njena
uporaba pa je priporočljiva tudi za odrasle.

Ali lahko rezerviram inštruktorja oziroma smučarsko opremo preko
interneta?
Storitve ŠOLE SNEŽNIH ŠPORTOV GAČE lahko rezervirate preko email
naslova solasmucanja@scgace.si ali najdete rezervacijsko formo na spleni
strain www.scgace.si

Kaj je razlika med individualno uro in tečajem?

Poglavitna razlika med omenjenima storitvama je količina pozornosti, ki jo prejme posamezni
tečajnik. Pri individualni uri, kjer je zgornja omejitev tečajnikov na enega inštruktorja
maksimalno 3 (in samo v kolikor je nivo smučanja tečajnikov enak), bo informacija učiteljtečajnik prehajala hitreje, saj tečajniki prejmejo vso pozornost učitelja. Nivo znanja pri tem
načinu učenja narašča hitreje. Pri skupinskem tečaju, ko je enemu inštruktorju lahko
dodeljenih do 10 tečajnikov (po uredbah ZUTS je maksimalno število 12), se pozornost
inštruktorja razdeli med vse tečajnike. Delo v skupinah nekaterim predstavlja večji užitek, saj
poleg učenja smučanja spoznajo prijatelje s katerimi si še dodatno popestrijo užitke na snegu.
Razlika pa se odraža tudi v ceni storitve. Glejte cenik.

Kaj je razlika med različnimi nivoji smučanja ali je možen prehod med
nivoju med tečajem?

Nivoji smučanja/deskanja so v smučarski šoli GAČE razdeljeni na pet različnih nivojev, ki se
razlikujejo glede na zahtevnost smučanja/deskanja. Opisi nivojev... Tečajnik/-ca lahko prehaja
med nivoji, v kolikor se izkaže, da skupina v kateri smuča, ne ustreza tečajnikovem nivoju.
Zato ni nujno, da bo tečajnik vedno smučal z istim učiteljem. Če je le možno, inštruktorjev ne
menjamo, včasih pa iz organizacijskih razlogov – velikokrat pri menjavi nivojev – to žal ni
mogoče.

Koliko časa traja individualna ura in koliko časa tečaj?

Trajanje dela na snegu v tečaju je 55 minut. Skupinski tečaji, ki trajajo 3 ure (2 ura 45 minut
učenja na snegu). Termin za vse skupinske tečaje 10.-13h. (primer: tri ure skupaj pomeni

10.00 – 12.45 dela na snegu + morebiten pogovor med učiteljem in staršen se ne šteje v ta
čas).
Individualna ura pa traja 55 minut. V primeru več ur skupaj se učenje konča po 55 minutah
pred polno uro (primer: dve uri skupaj pomeni 11.00 – 12.50).
Vsaka lekcija, tako skupinskega tečaja kot individualne ure, se prične na polno uro.
Lekcije so možne med 9.00 in 16.00, pri čemer je zadnja možna lekcija med 15-16h.

Ali se lahko vključimo v tečaj katerikoli dan?

Da, priključitev v smučarski tečaj je za otroke možna vsak dan, za odrasle in deskarje pa v
nedeljo in ponedeljek. Izjemoma se lahko zgodi, da zaradi organizacijskih razlogov ne bi
mogli zagotoviti vključitve v tečaj. Vsekakor je priporočljivo, da rezervacijo smučarske šole
opravite predhodno, saj si s tem zagotovite prosto mesto.

Moj otrok je star 5 let in že smuča, v katero skupino naj ga vključim?

Za starostnike med 4. in 6. letom imamo v naši šoli organiziran t.i. smučarski vrtec. To je
program, ki je namenjen otrokom, ki še nimajo smučarskih izkušenj. Pri tem programu je
poudarek na privajanju na smučarsko opremo (smuči, smučarski čevlji, čelada…) in prve
smučarske korake (ustavljanje, drsenje, pobiranje po padcu, sprememba smeri,…). Program je
zastavljen, da otroci/tečajniki skozi igro osvojijo začetne veščine, ki jim olajšajo nadaljnje
učenje.
V kolikor ima 5. letnik že nekaj smučarskega predznanja, se glede na povpraševanje (i.e.
skupina mora šteti vsaj 4 tečajnike) odločimo za vzpostavitev skupine “nadaljevalni
smučarski vrtec”, kjer morajo otroci že poznati veščine zavijanja in ustavljanja in samostojne
uporabe vlečne naprave.

Ali tečaj odpade v primeru slabega vremena?

Ne. Tečaji se izvajajo vse dokler obratujejo žičniške naprave oziroma z izvajanjem programa
ne ogrožamo zdravja tečajnikov.
Individualne ure je v primeru slabega vremena mogoče odpovedati ali prestaviti, vendar samo
v primeru, če odpoveste vsaj 24 ur pred začetkom.

Ali dobimo vrnjeno akontacijo za rezervacijo v primeru odpovedi?

Po splošnih določilih poslovanja Šole snežnih športov GAČE, je odpovedni rok najkasneje 24
ur pred začetkom lekcije oz. izposoje. V kolikor je bila vplačana akontacija in rezervacija
odpovedana skladno s pogoji poslovanja, vam damo dopropis oz. ure prestavimo na drug
termin. V nasprotnem primeru se vam obračunajo stortive rezervirane za vsaj prvi dan.
V primeru, da tečajnik med tečajem zboli, nam to sporočite v najkrajšem roku in se vam
povrne oziroma prenese v dobropis preostali del vplačanega zneska.

Ali je na koncu skupinskega tečaja tekmovanje in ali dobijo
diplomo/medaljo?

V sklopu tečajev je vsak petek (izjemoma je zaradi organizacijskih razlogov prestavljeno na
drugi dan) organizirana tekma za vse tečajnike, ki smučajo v tečajih smučarske šole GAČE.
Po smučarskem dnevu (običajno ob 13h) je organizirana razglasitev rezultatov in podelitev
diplom ter nagrad za otroke in najhitrejše odrasle. V primeru, da tečajnik s tečajem zaključi

predčasno, je prav tako upravičen do diplome, vendar prosim opozorite učitelja, da predčasno
zaključujete.

Ali lahko izberem točno določenega učitelja in ali imajo vsi ustrezno
izobrazbo?

Navezanosti tečajnika na določenega smučarskega učitelja se pri nas zavedamo in tako
omogočamo možnost izbire inštruktorja pri rezervaciji individualnih ur. Zaradi kompleksnosti
organizacije skupinskih tečajev, te možnosti ni.
Vsi naši smučarskih inštruktorji imajo potrebno izborazbo pridobljeno pri krovnih smučarskih
organizacijah, potrjene licence, opravljene vse letne seminarje, ki omogočajo izvajanje
dejavnosti in dovoljenje upravljalca smučišča za učenje.

IZPOSOJEVALNICA
Ali lahko rezerviram inštruktorja oziroma smučarsko opremo preko
interneta?
Storitve ŠOLE SNEŽNIH ŠPORTOV GAČE lahko rezervirate preko email
naslova solasmucanja@scgace.si ali najdete rezervacijsko formo na spleni
strain www.scgace.si

Ali dobimo vrnjeno akontacijo za rezervacijo v primeru odpovedi?

Po splošnih določilih poslovanja Šole snežnih športov GAČE, je odpovedni rok najkasneje 24
ur pred začetkom lekcije oz. izposoje. V kolikor je bila vplačana akontacija in rezervacija
odpovedana skladno s pogoji poslovanja, vam akontacijo vrnemo oz. ure prestavimo na drug
termin. V nasprotnem primeru se vam obračunajo stortive rezervirane za vsaj prvi dan.
V primeru, da tečajnik med tečajem zboli, nam to sporočite v najkrajšem roku in se vam
povrne oziroma prenese v dobropis preostali del vplačanega zneska.

Katera je najmanjša in največja številka smučarskega čevlja?

V naših izposojevalnicah imamo na voljo številke smučarskih čevljev od 22 do 53, za
deskanje na snegu pa od 32 do 48.

Ali izposojate opremo za deskanje na snegu oziroma snowboard
opremo?
Da, izposojamo opremo za deskanje na snegu, a le za prosti slog (freestyle).

Imate dve izposojevalnici smučarske opreme. Ali lahko opremo
prevzamem v eni izposojevalnici in vrnem v drugi?

Tako je, izposojevalnici sta dve, na različnih lokacijah. Opremo lahko vrnete na drugi lokaciji.
Izposojevalnica “KANDIJA NM” se nahaja v centru Novega mesta, Rogovska ulica 2,
nasproti stare pošte. V tej izposojevalnici je tudi smučarski servis, kjer vam opravimo servis
smuči. Izposojevalnica “GAČE” se nahaja na smučišču, pri vlečnici GAČE 1.

