RAZPIS PREDSEZONSKEGA ISIA LICENČNEGA SEMINARJA ZA UČITELJE
ALPSKEGA SMUČANJA 3
Naslov seminarja:
Smučaj kot pilot, ne kot potnik…
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije – ZUTS Slovenije pri Smučarski zvezi
Slovenije razpisuje dvodnevni predsezonski ISIA licenčni seminar za učitelje alpskega smučanja,
ki bo potekal v soboto, 1. in nedeljo 2. decembra 2018 na Rogli.
Zaradi učinkovitejšega izkoristka časa bodo skupine udeležencev formirane na podlagi
predhodnih prijav na seminar. Seminar bo praktičnega in teoretičnega tipa. Praktični del
seminarja bo potekal na snegu, teoretični del pa bo posredovan v obliki predavanj. Udeležba na
obeh delih je za udeležence seminarja OBVEZNA.
Sobota, 1. december 2018:
→ 7.30: nakup smučarskih vozovnic - blagajna na zgornji postaji sedežnice Planja
(udeleženci seminarja - ISIA 50% popust).
→ 8.15: Hotela Planja
Zbor udeležencev v hotelu Planja – Snežna dvorana (razporedi skupin bodo na oglasni
deski v recepciji in na info tabli pri zgornji postaji sedežnice Planja)
→ 9.00: Zbor udeležencev na zgornji postaji štirisedežnice Planja
Razporeditev po skupinah na podlagi predhodnih prijav (delo po delavnicah). Skupine
razporejene po delavnicah ostanejo iste tako v soboto kot tudi v nedeljo. Formirana bo
tudi skupina manj intenzivne vadbe. Prosimo vse zainteresirane, da ob prijavi navedejo
željo o sodelovanju v manj intenzivni skupini.
Tema dneva: Korekcija izvedb naprednega in vrhunskega terenskega smučanja s pomočjo
videoanalize.
Sobota: DOPOLDANSKI DEL (delo po skupinah)
→ 9.15 – 12.00: Obnova in nadgradnja naprednih terenskih oblik smučanja pod vodstvom
demonstratorjev in vodij skupin

---------------------------------------------------------------------------------------------------ODMOR
→ 12.00 – 12.45
---------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota: POPOLDANSKI DEL – PRAKTIČNI DEL (delo po skupinah)
→ 12.45 – 16.00: Obnova in nadgradnja naprednih in vrhunskih terenskih oblik smučanja
pod vodstvom demonstratorjev in vodij skupin
---------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota: POPOLDANSKI (TEORETIČNI) DEL (Snežna dvorana hotela Planja)
→ 16.00: Ivan Gruden in Matija Stegnar - razdelitev seminarskega gradiva (Hotel Planja)
→ 16.30: Mojmir Flisek: Kratka predstavitev uporabnosti lesenih smuči-INOVACIJA
→ 17.30 – 19.00: Video analize po skupinah (možnost pridobitve lastnih video posnetkov) .
Sobota: VEČERNI DEL (Koča)
od 20.00 dalje KOČA AFTER PARTY;
Praznovanje 83. rojstnega dne ZUTS Slovenije z U3 bandom in naključnimi gosti
Nedelja, 2. december 2018
Tema dneva: Smučaj kot pilot, ne kot potnik…
---------------------------------------------------------------------------------------------------→ 9.00: PRIHOD UDELEŽENCEV (zgornja postaja štirisedežnice Planja)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Nedelja: DOPOLDANSKI DEL (delo po skupinah)
Program:
→ 9.30 – 13.00 (Odmor od 13.00 do 13.30): Kje so meje med vlogo pilota in vlogo potnika
na smučeh?
→ 13.30-15.00 Uporabnost lesenih smuči-INOVACIJA (Mojmir Flisek)-po želji kandidatov.
→ 13.30-15.00 Predstavitev pripomočka za učenje smučanja otrok s posebnimi potrebamiSKILLER-INOVACIJA (Sanja Steka Kaštrun in Robert Kaštrun)-po želji kandidatov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------→ 15.00 ZAKLJUČEK SEMINARJA
K sodelovanju na seminarju so povabljeni tudi opremljevalci ZUTS Slovenije, zato bodo imeli
udeleženci seminarja možnost testirati smuči iz kolekcij za sezono 2018/19.
Prijave sprejemamo na podlagi izpolnjene priložene prijavnice v pisarni ZUTS Slovenije na e-mail:
zuts@sloski.si najkasneje do četrtka 29. 11. 2018.
Prijavljeni udeleženci bodo na podlagi predhodnih prijav razporejeni po delavnicah (skupinah).
Zaradi morebitnih logističnih težav naknadne menjave delavnic/skupin žal NE BODO MOGOČE.

V času poteka ISIA seminarja (1. in 2. december 2018) so na Rogli skupaj z udeleženci in
udeleženkami seminarja dobrodošli tudi drugi navdušeni smučarji (npr. družinski člani,
partnerji/ke…). Za slednje partnerski center Rogla ponudila posebne pogoje namestitve (glej
spodnji cenik).
Osnovne organizacije ZUTS Slovenije, ki bodo na seminar prijavile večje število udeležencev bodo
na vsakega petega (5) prijavljenega imele eno plačilo kotizacije gratis. Vplačana kotizacija v ceni
vključuje stroške, demonstratorjev, seminarskega gradiva (mapa, blok, svinčnik, smučarska
kapa…), režijo organizacije seminarja…. Plačilo kotizacije za posameznega udeleženca v višini
68,00 € (DDV je vštet v ceno) se nakazuje na IBAN: SI56 30000-0608786877 Sberbank d.d.,
Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, SWIFT/BIC koda: SABRSI2X. Kotizacijo je potrebno
nakazati najkasneje roka za prijave, t.j. do četrtka 29. novembra 2018.
V primeru slabih vremenskih in snežnih razmer si organizator pridružuje odpovedati ali prestaviti
kraj in čas organizacije seminarja.
Vse udeležence obveščamo, da se seminarja udeležujejo na lastno odgovornost, zato naj si
uredijo ustrezno zavarovanje, tako nezgodno kot tudi proti 3. osebi. Pri praktičnem delu na snegu
je priporočljiva uporaba smučarske čelade.

SMUČARSKE VOZOVNICE
Spisek prijavljenih udeležencev seminarja bo na blagajni na zgornji postaji štirisedežnice Planja.
Na podlagi tega bo mogoče kupiti dnevno karto po znatno nižji ceni (udeleženci seminarja - ISIA
50% popust na polno dnevno ceno karte).
NAMESTITEV
Za udeležence ISIA licenčnega seminarja
NAMESTITEV:

Hotel Natura, Hotel Planja in BGW Rogla

CENA/osebo:

85 € - Hotel Natura
75 € - Hotel Planja
57 € - BGW Rogla

Doplačila:
- 1,26 € / osebo / dan turistična taksa
- 1 € / osebo prijavnina
- 12 € - doplačilo za 1/1 sobo
Za spremljevalce – družinske člane udeležencev ISIA seminarja.
•
Ponudba 1, petek - nedelja
NAMESTITEV: NATURA, kat****
2 x polpenzion

2 dnevna ski karta
Neomejeno kopanje v hotelskem bazenu
2 x vstop v savno gratis
1 x spust po adrenalinskem sankališču
animacija
Cena: 183 € - 10% popusta = 164,7 € / osebo
En otrok do 3 leta v sobi z dvema odraslima biva gratis (polpenzion in namestitev) in drugi otrok
do 6 leta biva gratis. Otrok od 6 – 12 leta ima na dodatnem ležišču z dvema odraslima 50%
popusta.
Doplačilo: 1,26 € / osebo / dan turistična taksa, 1 € prijavnina
•
Ponudba 2, sobota – nedelja za družine
NAMESTITEV: Hotel Natura, kat****
1 x Polpenzion
Neomejeno kopanje v hotelskem bazenu
vstop v savno gratis
Cena: 76,5 € / osebo
En otrok do 3 leta in otrok od 3 do 12 leta v sobi z dvema odraslima 50% popusta.
Doplačilo: 1,26 € / osebo / dan turistična taksa,1 € prijavnina
REZERVACIJE NAMESTITEV V ČASU SEMINARJA:
T +386 (0)3 757 6 440 ,
F +386 (0)3 5762 446, E mihaela.solar@unitur.eu

SZS- ZUTS Slovenije
Vodja strokovnega sveta
Stojan Puhalj, prof.

VODJA SEMINARJA
Vodja komisije za alp. smučanje
Tomaž Šegula, prof.

