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Dražgoše, 25.11.2016 

Vabilo 

Tudi v letošnji zimski sezoni bo Športno društvo Dražgoše organiziralo tečaj smučanja za predšolske 

in šoloobvezne otroke.  

Pred pričetkom tečaja se bodo tečajniki razdelili v skupine glede na predhodno znanje smučanja: 

 Začetna skupina; otroci stari do 7 let, oziroma starejši, ki bi se radi naučili prvih smučarskih zavojev.  

 Nadaljevalna skupina; otroci stari do približno 9 let, ki so že obiskovali začetni tečaj, oziroma že 

obvladajo prve zavoje na snegu in bi radi izpopolnili oz. nadgradili svoje smučarsko znanje. 

 Izpopolnjevana skupina; otroci stari do 12 let; primerno za tiste, ki že samostojno smučajo in bi se 

radi še bolj izpopolnili v smučarskih veščinah; predvsem v smučanju z zarezno tehniko. 

Potek in trajanje tečaja: izvajal se bo večinoma na smučišču Rudno; nekajkrat pa nameravamo izpeljati 

tečaj tudi na smučišču Soriška planina. Ob ustreznih snežnih razmerah bo trajal skupaj predvidoma 30 ur, 

kar pomeni 15 krat po dve uri. V primeru neugodnih vremenskih razmer na dan tečaja (dež, močna 

otoplitev,…), ta dan tečaj odpade.  

Potekal bo dvakrat tedensko po dve uri; vmes imajo otroci odmor za čaj, ki je že vštet v ceno. Ob koncu 

tečaja bo organizirano zaključno tekmovanje za vse skupine.  

Termini in pričetek tečaja:  Možni sta dve varianti terminov tečaja: 

Ponedeljek od 15:30 do 17:30 in sobota 13:00 do 15:00 

ali 

Sreda od 15:30 do 17:30 in sobota 15:00 do 17:00 

Rezervni termin za največ dve skupni: četrtek od 15:30 do 17:30 in sobota 15:00 do 17:00 

Pričetek za vse skupine bo takoj, ko bodo ustrezni pogoji na smučišču Rudno..  

Prijave: prosim vse, ki bi se želeli prijaviti za katerikoli tečaj, da pokličete na številko: 

 040-529-227 (Marjan). Ravno tako lahko pokličete tudi za vse ostale informacije. Lahko pa tudi pošljete 

e-pošto na naslov: info@sd-drazgose.si 
 

Cena tečaja:  predvidoma 50€ - odvisno od števila udeležencev in števila ur tečajev. V ceno je vključena 

organizacija in izvedba tečaja, čaj med pavzo ter zaključno tekmovanje in podelitev priznaj ob koncu 

tečaja.  Smučarska karta ni vključena v ceno. Predvidena cena je 5€, točna cena bo znana na dan pričetka 

tečajev. V primeru, da iz ene družine tečaj obiskujeta več kot dva otroka, je tečaj za vsakega naslednjega 

otroka brezplačen. 

 

Vse dodatne informacije ravno tako lahko dobite na zgoraj navedeni telefonski številki – 040 529 227. 

Lep pozdrav! 

 

ŠD Dražgoše 

Marjan Kavčič 
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