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zima 2019 -2020 

 
 
 
Jeseň,zima 2019 
 

 
 

 

 

06.12. - 15.12.19          Kurz inštruktorov lyžovania alebo snowboardingu  "C"                 
   I.kvalifikačný stupeň  (povinná prilba pre snb aj lyžiarov)                                             T.Lomnica 
 

 

06.12. - 20.12.19 KURZ "C" I.kvalifačný.stupeň  Duálny kurz                                   T.Lomnica 
    - lyžiarsky a snb kurz v jednom kurze     (povinná prilba)     
                                     
                     

 

12.12. - 14.12.19          Tréning pre čakateľov inštruktora "C" I.kvalif.stupeň        T.Lomnica                    

15.12.2019                   Opravné skúšky "C",  I.kvalif.stupeň           

 

12.12. - 15.12.19          Preškolovací kurz pre inštruktorov "C" I.kvalif.stupeň        T.Lomnica                          
                                            pre učiteľov, ktorí  kurz "C",  absolvovali  v zime  2015 a skôr   

 

 

16.12. - 17.12.19        Doškolovací kurz – lyže, snb  alebo duálny 
                        "obnovenie certifikátu "inštruktor I.kv.stupňa "C         T.Lomnica                                                                         
                          pre učiteľov, ktorí  kurz "C","B",  absolvovali  v zime  2016/2017  a skôr   

 

                    
12.12. - 15.12.19         Preškolenie členov SLA,SAS,SSA na inštruktora          T.Lomnica                                    
                                 I.kvalif.stupňa  Sapul "C"                                                                         
 

 

15.12. - 20.12.19          Kurz inštruktorov lyžovania pre pedagógov 
                         I.kvalifačný.stupeň                                                                               T.Lomnica   

 

 

15.12. - 20.12.19 KURZ "A"III.kvalif.stupeň Lyže -   1.časť Snowboard              T.Lomnica                         
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                          PROGRAM 

zima 2019-2020 
Zima 2020 
 

17.01.- 26.01.20         Kurz inštruktorov lyžovania alebo  snowboardingu "C"    T.Lomnica        
                                 I.kvalif.stupeň (pozor, kurz závisí od počtu prihlásených záujemcov)  
 

23.01.- 26.01.20         Tréning pre čakateľov na inštruktora "C" I.kvalif.stupeň        T.Lomnica                                                                                                               

26.01.2020            Opravné skúšky "C", "B" I.a II.kvalif.stupeň                                  T.Lomnica   

 

24.01.- 25.01.20         Doškolovací kurz  - lyže, snb           T.Lomnica   
                       "obnovenie certifikátu "inštruktor I.-II.kv.stupňa  
                        Pre inštruktorov, ktorí  kurzy "C" ,"B" , "A"   absolvovali v zime  2016/2017 a skôr 
 

23.01.- 26.01.20         Preškolenie členov SLA,SAS,SSA na inštruktora            T.Lomnica        
                                I.kvalif.stupňa  Sapul "C 

 

26.01.- 31.01.20          Slalomový kurz                                                          Nízke Tatry 

 

11.03.- 12.03.20         Doškolovací kurz - lyže 
                       "obnovenie certifikátu" inštruktor I.kv.stupňa "C","B"     Jasná                                  
                           Pre učiteľov, ktorí  kurzy "C" ,"B" ,    absolvovali v zime  2016/2017 a skôr         

 

12.03.- 22.03.20         Kurz "B"  II.kvalifikačný stupeň - lyže                                    Jasná                   
                  

 

13.03.- 14.03.20         Doškolovací kurz – snb            Jasná 
                       "obnovenie certifikátu "inštruktor I.kv.stupňa "C","B"                                                      
                                          Pre inštruktorov, ktorí  kurz "C" , "B"   absolvovali v zime 2016/2017 a skôr                                       
     

14.03.- 22.03.20         Kurz "B" II.kvalif.stupeň -  SNOWBOARD                            Jasná              
 

19.03.- 22.03.20         Tréning pre čakateľov na inštruktora "C","B"                      Jasná       

22.03.2020            Opravné skúšky "C", "B" I.a II.kvalif.stupeň                                   Jasná         
 

22.03.- 29.03.20       Alpin kurz                                                                 Jasná 
                                          kurz pobytu  vo vysokohorskom prostredí nielen  pre účastníkov kurzu "A"  

29.03. - 07.04.20        Záverečná časť  "A" lyže   III.kvalif.stupeň                              Jasná 

 

27.03.- 05.04.20         Kurz inštruktorov lyžovania alebo  snowboardingu "C"   T.Lomnica        
                                 I.kvalif.stupeň   ( kurz závisí od počtu prihlásených záujemcov)  

30.03.- 05.04.20          Kurz inštruktorov lyžovania pre pedagógov 
                        I.kvalifačný.stupeň( kurz závisí od počtu prihlásených záujemcov)               T.Lomnica                                                                            
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