
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika ter Športno društvo Vučko 

Vabita vrhniško osnovnošolsko mladino na  
SMUČARSKI IZLET ZA SAMO 10,00 EUR. 

  

Ob spremstvu strokovno usposobljenih učiteljev smučanja bomo v soboto, 6.3.2010, 
smučali na smučišču STARI VRH nad Škofjo Loko. Stroške prevoza in učiteljev smučanja 
krije Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, stroške kosila pa Športno društvo Vučko.  
 
Udeleženci krijejo samo stroške smučarske karte v višini 10,00 EUR (redna cena izleta je 
45,00 EUR).  

Prijava: prijave lahko posredujete preko e: sport@zavod-cankar.si ali info@sdvucko.com  
oziroma jih oddate osebo na naslovu: Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, in sicer vsak delovnik med 9.00 in 12.00 ter 
med 13.00 in 16.00, v petek med 13.00 in 14.00 ali jih oddate Športnemu društvu Vučko 
vsako sredo med 20.00 in 21.00 v hotelu Mantova. Prijave in vplačila za smučarsko karto 
se zbirajo do srede, 3. 3. 2010 oziroma do popolnitve prostih mest (45 udeležencev). 
Vplačila za smučarsko karto bo sprejemalo Športno društvo Vučko v sredo, 24. 2. in 3. 3 
od 20.00 do 21.00 v hotelu Mantova oziroma po dogovoru na telefon 040 600 080 (Emil 
Vučko).  
 
Izlet vsebuje: učenje smučanja v majhnih skupinah, smučarsko vozovnico, kosilo + čaj, 
avtobusni prevoz, uporabo vseh pripomočkov in rekvizitov, zavarovanje proti tretji osebi, 
animacijo, stroške vodenja in organizacije izleta, učitelje z veljavno licenco.  

Odhod iz parkirišče pri Vrtcu Želvica, Tržaška cesta 2A, Vrhnika. Zbor ob 6.45 odhod ob 
7.00, vrnitev ob 17.15. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko e: 
sport@zavod-cankar.si ali info@sdvucko.com  in preko t: 01 75 06 635 (Daniel Cukjati) 
oziroma m: 040 600 080 (Emil Vučko). 

Izpolniti pa morate še sledečo prijavnico. 

x_________x_________x_________x_________x_________x_________x_________x_________x_________x_________x________x 

Spodaj podpisani-a__________________________________________________________________________________________ 

soglašam s prijavo sina/hčere___________________________________________rojene-ga_____________________________ 

stanujoče-ga___________________________________________________mobitel staršev______________________________ 

e-mail naslov__________________________________________________na smučarski izlet na Stari Vrh nad Škofjo Loko, v 

soboto 6.3.2010. 

Zaradi lažje razvrstitve po skupinah, prosimo, ocenite smučarsko znanje svojega otroka s tem, da ustrezno obkrožite 
številko od 1 do 5 (1-slabo, 5-odlično):  
                                                        1         2         3        4         5 

 

Dne:_________________________________________                           Podpis:____________________________________________ 


