ŠPORTNA ZVEZA PREBOLD
organizira
BOŽIČNO NOVOLETNE POČITNICE
S TEČAJEM SMUČANJA

V ČASU
od 26. 12. 2017 do 30. 12. 2017
na Pohorju, TRIJE KRALJI, v hotelu »Jakec«***

Spoštovani starši!
Skrb in prizadevanje za dobro otrok, je tudi naše
poslanstvo. Z njim lahko prispevamo k otrokovemu zdravemu
razvoju, k njegovi sreči, pozitivni samopodobi in drugim
življenjskim vrednotam, ki so pomembne za njegovo sedanje in
bodoče življenje.
Tovrstni obliki doživetega pravimo šola za življenje, kjer otroci
spontano – neprisiljeno pridobivajo znanje, po principu lastnih
izkušenj in pod strokovnim vodstvom mentorjev in smučarskih
učiteljev.
Športna zveza Prebold bo v sodelovanju z Občino Prebold in
Smučarskim klubom Prebold organizirala v času Božično

novoletnih počitnic pet dnevni tečaj smučanja otrok in sicer na
RTC Trije Kralji na Pohorju.
Otrokom bomo pripravili bogat in zanimiv program:
- šola smučanja – začetni in nadaljevalni tečaj v
dopoldanskem in popoldanskem času,
- ustvarjalne delavnice v prostem času,
- družabni večeri, pohodi …
Za kvalitetno šolo smučanja, za dobro počutje ter varnost
otrok bodo skrbeli njihovi učitelji smučanja z veljavno
licenco in profesionalni vzgojitelji.
Naj vam naštejemo samo nekaj zelo zanimivih aktivnosti, ki
jih bodo deležni vaši otroci po končanem vsakodnevnem
smučanju:
- 1x predavanje z diapozitivi na temo »Spoznajmo Pohorje«
- 1x nočni pohod z baklami oz. baterijami
- ustvarjalne delavnice
- praktičen prikaz reševanja ponesrečenca na smučišču
- tradicionalna »poroka« mladoporočencev-otrok (izvajalci
vzgojitelji)
- tradicionalni skeči vzgojiteljev in otrok
- 1x bowling in aktivnosti v fitnes centru
- ples v pižamah – disko……..
Otroci bodo nameščeni v več posteljnih sobah TWC/TV.
Cena tečaja – zimovanja znaša 195,00 € in vključuje:
- tečaj smučanja (začetni in nadaljevalni),
- prevoz,
- animacije,
- zajtrk, kosilo, večerja + popoldanska malica + pijača (4
obroki na dan),
- petdnevno smučarsko karto
Informacije:
1. Kač Klaudija
Občina Prebold, tel. 703 64 13
2. Bojan Jereb
Pred. ŠZ Prebold,
Tel. 051 342 646 ali 713 64 38

