Zima
Zimski športni dan
na smučišču Krvavec

Igriv dan na snegu v družbi sošolcev.
Krvavec ponuja šolarjem obilico možnosti za preživljanje zabavnega zimskega športnega
dneva. Poleg smučanja na enem izmed najboljših slovenskih smučišč, z bogato ponudbo
dodatnih aktivnosti, tudi nesmučarjem omogočimo zabaven, igriv in aktiven dan na snegu.

Smučanje in deskanje brez vodenja
Smučanje in deskanje na 30 km odlično urejenih smučarskih progah za vse stopnje smučarskega znanja na nadmorski višini 1450-1971 m pod
vodstvom vaših učiteljev.
Smučanje in deskanje z vodenjem
Smučarski športni dan poteka pod vodstvom naših učiteljev deskanja in smučanja, ki otroke pričakajo, po vnaprejšnjem dogovoru, na spodnji ali zgornji
postaji kabinske žičnice. Izbirate lahko med več programi, ki so prilagojeni različnemu predznanju smučanja ali deskanja:
• Spremstvo skupine do 12 učencev oziroma dijakov na učitelja smučanja ali deskanja. Učence pred pričetkom smučanja formiramo v dokaj homogene
skupine in s spremljevalcem varno smučajo in se zabavajo na snegu.
• Učenje smučanja za 1. dan za začetnike ali slabše smučarje. Na športnem dnevu se bodo naučili osnov alpskega smučanja ali deskanja in uporabe žičnic.
• Varna vožnja (2 h): vse o varnosti pri smučanju. Seznanitev s smučarsko opremo ter varno uporabo le te. Pravila obnašanja na smučišču (10 FIS PRAVIL),
varna in pravilna uporaba žičnic, ocena znanja smučanja skozi poligon v smislu kontrole hitrosti in varne uporabe modro, rdeče ali črno označenih prog.
Doplačilo za vodenje športnega dne: 70 € za 1 smučarskega učitelja na skupino 12 otrok do 5 ur spremljanja. Vsaka dodatna ura vodenja proti
doplačilu 15 €. Športni dan poteka predvidoma od 9.00 do 14.00. Po predhodnem dogovoru se urnik lahko spremeni. V eni skupini je lahko največ do 12
učencev ali dijakov. Izbrane programe naj šole zaradi lažje organizacije javijo vsaj 5 dni pred prihodom.
V primeru slabih vremenskih / snežnih razmer si pridržujemo pravico do spremembe programa vodenja.
Ob najemu naših učiteljev brezplačna izposoja smučarske opreme za otroke in spremljevalce (smuči, palice, smučarski čevlji).
Aktivno doživetje za nesmučarje
Športni program “Aktivno doživetje” s svojo atraktivno vsebino popestri dan vsem tistim, ki se ne odločijo za smučanje. Program vključuje:
• prevzem otrok na spodnji postaji kabinske žičnice, po dogovoru lahko tudi na zgornji postaji,
• spremstvo skupine med predvidoma 9.00 in 14.00 uro oz. po dogovoru (1 spremljevalec na skupino 50 oseb),
• povratno vožnjo s kabinsko žičnico,
• aktivnosti: pohod od zgornje postaje kabinske žičnice do poligona in po zaključku aktivnosti nazaj (30 min/1 smer), sankanje na urejenem
sankaškem poligonu, vožnjo s tubami na urejenem poligonu, družabne igre na snegu, zimski Slackline (otroci poskušajo ujeti ravnotežje).
Priporočamo topla oblačila in obutev, za ostale rekvizite je poskrbljeno. V primeru večjega števila udeležencev (nad 50) športni dan poteka po sistemu krožne vadbe.
Športni dan je organiziran za minimalno 30 otrok. Športni dan traja 5 ur. Določene aktivnosti se na željo skupine ne izvaja (prosimo, da to sporočite ob prijavi).
Snowbike (snežno kolesarjenje) za nesmučarje
Malo drugačno kolesarjenje je varno in zabavno ter primerno za vse starosti. Je še ena od aktivnosti, ki jo na Krvavcu ponujamo nesmučarjem. Program vključuje:
• prevzem otrok na spodnji postaji kabinske žičnice, po dogovoru lahko tudi na zgornji postaji,
• spremstvo skupine med predvidoma 9.00 in 14.00 uro (1 spremljevalec na maksimalno 36 oseb),
• povratno vožnjo s kabinsko žičnico,
• aktivnosti: pohod od zgornje postaje kabinske žičnice do poligona in po zaključku aktivnosti nazaj (15 min/1 smer), Snowbiking na urejenem poligonu.
Športni dan traja 5 ur. Priporočamo topla oblačila in zimsko obutev, za ostale rekvizite je poskrbljeno. Športni program je organiziran za minimalno
12 oziroma maksimalno 36 otrok.
Cenik smučanja in deskanja, aktivnega doživetja in snowbikinga
Dnevna vozovnica
Osnovna šola: 12,00 € (ponedeljek/petek), 16,00 € (sobota, nedelja in prazniki)
Srednja šola: 13,00 € (ponedeljek/petek), 18,00 € (sobota, nedelja in prazniki)

Cenik zimske šole v naravi

3 - dnevna, zaporedni dnevi, osnovna šola: 33,00 €
4 - dnevna, zaporedni dnevi, osnovna šola: 41,00 €
5 - dnevna, zaporedni dnevi, osnovna šola: 49,00 €
6 - dnevna, zaporedni dnevi, osnovna šola: 57,00 €

Doplačila
Voden smučarski športni dan- skupina do 12 otrok, 5 ur vodenja: 70,00 €
Dodatna ura vodenja: 15,00 €
Kavcija za KeyCard: 2,00 €
Varna vožnja (2 uri): 3,00 €
Cene veljajo na osebo. Cene za vozovnice vključujejo 9,5 % DDV. Cena za vodenje smučarskega dne
in kavcija za KeyCard vključuje 22 % DDV. Na skupino 12 otrok ima 1 spremljevalec brezplačno
vozovnico. Ostali spremljevalci plačajo vozovnico po ceni za šolske skupine. Ponudba ne velja v
času slovenskih šolskih počitnic in ob praznikih. V omenjenih terminih veljajo cene, ki veljajo ob
sobotah in nedeljah.

Pomembni napotki pred prihodom na športni dan
Vozovnice se izdajo na dan koriščenja ob predložitvi naročilnice šole ali takojšnjem plačilu. Šolskim skupinam želimo omogočiti čim hitrejši odhod na smučišče, zato je
zaželjeno, da med prevozom na Krvavec, na telefonsko številko 04 25 25 911, sporočite točno število otrok in spremljevalcev, da vnaprej pripravimo vozovnice.
Naloge šole, ki naroča športni dan, so:
• poskrbeti za zadostno število spremljevalcev otrok, ki bodo odgovorni za varnost otrok v času obiska,
• poskrbeti, da otroci do 15. leta starosti na smučišču obvezno nosijo zaščitno smučarsko čelado,
• šole, ki organizirajo športni dan na Krvavcu in za vodenje vrst najamejo smučarske učitelje RTC Krvavec, morajo predhodno posebej opozoriti na učence z občutno
slabšim znanjem smučanja in na začetnike,
• pred pričetkom športnega dne mora vodja športnega dne preveriti opremo in obleko otrok in poskrbeti za odpravo napak in pomanjkljivosti ter jih opozoriti na nevarnosti v gorah,
• zagotoviti, da lahko vodja smučarskih učiteljev oz. animator za nesmučarje in predstavnik šole kadarkoli stopita v stik (izmenjava številk mobilnih telefonov),
• vodja športnega dne mora vodji smučarskih učiteljev izročiti seznam učencev oziroma dijakov, ki jih je pripeljal na smučišče,
• upoštevanje navodil animatorja za nesmučarje; 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 šole (spremljevalci otrok) morajo biti prisotni,
• športni dan je potrebno prijaviti vsaj 5 dni pred predvidenim prihodom, morebitno odpoved pa vsaj 2 dni prej.
Naloge smučarskih učiteljev RTC Krvavec (v kolikor se šola odloči za najem učiteljev/spremljevalcev za vodenje skupin) so:
• skrb in odgovornost za varnost udeležencev športnega dne od prevzema otrok do njihove oddaje vzgojiteljem oz. spremljevalcem šole na spodnji postaji dostopne žičnice,
• pregled smučarske opreme pred začetkom športnega dneva,
• opraviti preizkus znanja in šolarje razporediti v čim bolj homogene skupine po znanju smučanja (največ 12 otrok v skupini),
• izbrati varno dosegljivo zbirališče na smučišču in po zaključku vodenja učencem zagotoviti varno pot do zgornje postaje dostopne žičnice,
• pred začetkom poučevanja opozoriti učence ali skupino učencev na navodila o redu in varnosti oziroma ravnanju smučarjev na smučišču in kako poklicati pomoč, če bi jo
potrebovali, kadar niso v skupini,
• prilagoditi način vožnje in vodenje znanju učencev in snežnim ter vremenskim razmeram na smučišču,
• izbrati smučarske proge za vodenje – izbor težavnosti smučarskih prog mora biti primeren sposobnostim najslabšega smučarja v skupini,
• delo bo opravil v skladu s svojim strokovnim znanjem, kot učitelj smučanja z upoštevanjem vseh načel strokovnega in etičnega kodeksa ZUTS Slovenije,
• odpoved športnega dne s strani šole en dan pred izvedbo po 11 uri, se šteje, kot, da je bil dan opravljen.
Naloge animatorjev za nesmučarje (v kolikor se šola odloči za izvajanje programa Aktivno doživetje in Snowbiking) so:
• prevzem otrok na dogovorjenem mestu (na spodnji ali zgornji postaji kabinske žičnice),
• spremstvo šolskih skupin do sankaškega poligona oz. poligona za Snowbiking,
• razdelitev rekvizitov ter predstavitev pravilne uporabe rekvizita,
• v primeru večjega števila (pri aktivnem doživetju nad 50 oseb; pri snowbikingu nad 15 oseb) razdelitev skupin na terenu, da aktivnosti potekajo čim bolj tekoče in varno,
• usmerjanje skupin po sistemu krožne vadbe od aktivnosti do aktivnosti.
Zavarovanje učencev na športnem dnevu: vsi udeleženci so zavarovani po pogojih poslovanja RTC Krvavec (civilna odgovornost).

Dodatne informacije in prijave na www.rtc-krvavec.si/si/ponudba-za-skupine/solske-skupine/zimski-sportni-dan, telefonski številki 04 25 25 911
ali elektronski pošti komerciala3@rtc-krvavec.si.

