RAZPIS PREDSEZONSKEGA ISIA LICENČNEGA SEMINARJA ZA
STROKOVNE DELAVCE 2-UČITELJ/TRENER ALPSKEGA SMUČANJA
Naslov seminarja:
POTREBNE PRILAGODITVE PROCESA POUČEVANJA SMUČANJA V ČASU
EPIDEMIOLOŠKIH POJAVOV
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije – ZUTS Slovenije pri Smučarski zvezi
Slovenije razpisuje predsezonski ISIA licenčni seminar za učitelje alpskega smučanja, ki bo
zaradi razsežnosti epidemiološke krize v letošnji sezoni izveden na daljavo.
Skladno s Pravilnikom o licenciranju strokovnih smučarskih kadrov SZS-ZUTS Slovenije je
udeležba na seminarju pogoj za pridobitev ISIA licence.
Seminar bo izveden na daljavo v sredo, 16. decembra 2020 z začetkom ob 16.30.
Urnik poteka seminarja:
→ 17.00: dr. Blaž Lešnik, predsednik ZUTS Slovenije
Predstavitev vsebin seminarja in predavateljev
→ 17.30: dr. Mija Blaganje, spec. dr. med.
Medicinski vidiki možnosti širjenja virusa Covid 19 na konkretnem primeru
→ 18.00: Anže Žun, mag. šp. vzg.
Koncept celostne prilagoditve delovanja smučarskih šol in klubov pogojem dela v
primerih epidemioloških pojavov
→ 18.45: Matej Lunežnik, univ. dipl. psih.
Soočanje s stresom v primerih epidemioloških pojavov
→ 19.30: Tomaž Šegula, prof. ŠV in Julijan Peric, dipl. fizik
Analiza elementov šole smučanja in kratek prikaz novega video materiala servisa smuči
→ 20.30 ZAKLJUČEK SEMINARJA.
Sponzorji in opremljevalci ZUTS Slovenije bodo na seminarju sodelovali s promocijskim
materialom, ki bo udeležencem seminarja s strani pisarne ZUTS Slovenije v elektronski obliki
pred začetkom seminarja.
Prijave sprejemamo na podlagi izpolnjene prijavnice v pisarni ZUTS Slovenije na e-mail:
zuts@sloski.si. Ob prijavi imena in priimka udeleženca obvezno navedite tudi e mail
prijavljenega udeleženca v word obliki najkasneje do ponedeljka, 14. 12. 2020.

Vplačana kotizacija v ceni vključuje stroške organizacije seminarja in seminarskega gradiva
(informator ZUTS 2020/21 in zaščitna obrazna smučarska rutica)…. Plačilo kotizacije za
posameznega udeleženca v višini 39,00 € (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 torka 15.
decembra 2020.
Za državljane republike Italije znaša kotizacija 55,00 €. Seminar za državljane republike Italije
bo organiziran v primeru, da se bo prijavilo najmanj 10 kandidatov.
Vabilo v spletno aplikacijo ZOOM bo vsem prijavljenim udeležencem poslano na njihov
elektronki naslov. Zaradi lažjega evidentiranja prisotnosti na seminarju vas vljudno prosimo, da
ob vključitvi preko aplikacije ZOOM uporabite svoje ime in priimek.
V primeru izjemnih situacij si organizator pridružuje seminar prestaviti na kasnejši termin.
Se vidimo na seminarju.
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