Športni dan v
Poletnem parku Krvavec
Vabimo vas, da preživite atraktiven in zabaven športni dan v Poletnem parku na Krvavcu!
V program za organizirane otroške skupine so vključene različne doživljajske in zabavne aktivnosti,
kot so plezalno-pustolovski park, gibalno spretnostni poligon (slackline), trampolin, poligon za
lokostrelstvo, frizbi golf, spust s tubo, plezalni stolp, pohod od zgornje postaje kabinske žičnice do
Tihe Doline in nazaj.

Program vključuje:
• povratno vožnjo s kabinsko žičnico,
• pohod od zgornje postaje kabinske žičnice do Tihe Doline in nazaj,
• 4-urno vstopnico v Poletni park z uporabo vseh zgoraj navedenih aktivnosti
(katere aktivnosti bodo otroci izvajali je odvisno od števila otrok v skupini),
• strokovno usposobljeni inštruktorji prisotni na aktivnostih: v plezalno-pustolovskem parku, poligonu za lokostrelstvo, plezalnem
stolpu, na ostalih aktivnostih prevzamejo vodenje pedagogi oz. vodje skupine.
Cena: 12 €/osebo
Program traja 4 ure. Priporočamo primerno športno obutev in obleko. Športni dan je organiziran za minimalno 30 otrok.
Vodenje športnega dne po programu s strani strokovno usposobljenih inštruktorjev – vodnikov, ki vodijo in nadzorjujejo aktivnosti v
parku (zbor na zgornji postaji kabinske žičnice). Doplačilo za vodenje: 2,5 €/osebo
Dodatne aktivnosti v Poletnem parku (osnovni program + spusti s gorskimi karti, skiroji, kolesi): cena: 19 €/osebo
Malica na Plaži Krvavec v Tihi dolini:
• osnovnošolski otroci (glavna jed + solata + sok): 4,5 €/osebo
• srednješolski otroci (glavna jed + solata + sok): 5,5 €/osebo
Na 15 plačanih otrok ima 1 oseba/spremljevalec vstopnico za Poletni park in malico gratis (v primeru naročila malice za otroke). V
kolikor je spremljevalcev več, plačajo vstopnico za Poletni park in malico po ceni otroške skupine.

Pomembni napotki pred odhodom skupine na športni dan
Vstopnice se izdajo na dan koriščenja ob predložitvi naročilnice ali takojšnjem plačilu.
Skupinam želimo omogočiti čim hitrejši odhod v Poletni park, zato je zaželjeno, da med prevozom na Krvavec, na telefonsko številko
04 25 25 949, sporočite točno število otrok in spremljevalcev, da vnaprej pripravimo vstopnice.
Prihod na spodnjo postajo kabinske žičnice pol ure pred predvidenim začetkom aktivnosti v Poletnem parku.
Naloge organizatorja, ki naroča športni dan, so:
• poskrbeti za zadostno število spremljevalcev otrok, ki bodo skrbeli za splošno za varnost otrok v času obiska,
• zagotoviti, da lahko koordinator v Poletnem parku in predstavnik skupine kadarkoli stopita v stik (izmenjava številk mobilnih telefonov),
• upoštevanje navodil inštruktorjev; opozoriti otroke ob nepravilni uporabi rekvizita; opozoriti otroke, da se aktivnost opravlja na zato
predvidenem terenu; v primeru neupoštevanja pravil ter s tem ogrožanja sebe ter ostalih otrok – izločitev kršitelja iz aktivnosti,
• predstavniki skupine (spremljevalci otrok) morajo biti prisotni ves čas športnega dne. Obenem morajo skrbeti za red in disciplino
med izvajanjem aktivnosti,
• seznanitev udeležencev s pravili uporabe Poletnega parka.
Naloge inštruktorjev v Poletnem parku (v kolikor se organizator odloči za strokovno vodenje skupin) so:
• prevzem skupine na zgornji postaji kabinske žičnice,
• prisotnost na posameznih aktivnostih,
• razdelitev rekvizitov ter predstavitev pravilne uporabe rekvizita,
• v primeru večjega števila udeležencev športni dan poteka po sistemu krožne vadbe, kar pomeni, da se učenci razdelijo v več
skupin, vsaka skupina opravlja aktivnost določen čas zatem se odpravi na naslednjo. Naloga inštruktorjev je razdelitev skupin na
terenu, da aktivnosti potekajo čim bolj tekoče in varno, usmerjanje skupin po sistemu krožne vadbe od aktivnosti do aktivnosti.
Zavarovanje na športnem dnevu:
Podjetje RTC Krvavec, d.d., je zavarovano tudi za primer splošne civilne odgovornosti.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 04 25 25 911 ali elektronski pošti komerciala3@rtc-krvavec.si
Športni dan je potrebno najaviti vsaj 5 dni pred predvidenim prihodom, morebitno odpoved pa 2 dni prej.
Prijazno vabljeni.

