LYŽUJEME SE SLUNÍČKEM /PROSINEC – BŘEZEN/
DOPOLEDNÍ / ODPOLEDNÍ KURZ LYŽOVÁNÍ / SNOWBOARDINGU





MŠ a 1.stupeň ZŠ

5-denní výjezdový lyžařský kurz (po-pá) pro děti od 4 let.
2 hod. lyžování denně.
Skupinová výuka lyžování (popř. snowboardingu) pro začátečníky i pokročilé lyžaře. Kurz je ukončen závody.
Odjezd od školky/školy a příjezd opět ke školce/škole. Děti jsou po celou dobu v doprovodu pedagogů.

Místo konání kurzu:
Kurz je realizován ve SKI areálu Bílá. Výuka probíhá v Dětském lyžařském parku se 2 pojízdnými koberci, lanovým
vlekem, moderním talířovým vlekem a kolotočem na sněhu = nejmodernější dětský lyžařský park na Moravě se
zasněžováním a dětskými překážkami. Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku v pluhu pokračuje výuka na
veřejných sjezdovkách SKI areálu Bílá.
Děti mají k dispozici šatny přímo v dětském lyžařském parku, kde se přezouvají, svačí, apod.
Bezpečnost:
 Malé skupiny, průměrně 6 dětí na 1 instruktora (v závislosti na věku a úrovni lyžařských dovedností).
 Zapůjčení rozlišovacích vest a helem pro každé dítě zdarma.
 Dětský lyžařský park = bezpečné a atraktivnější místo s novým vlekem a snowparkem pro výuku dětí. Park je
oplocen a je určen pro začínající a mírně pokročilé lyžaře.
Organizace:
 Děti odjíždí přímo od MŠ/ZŠ v doprovodu svých pedagogů a na stejné místo se každý den vrací.
 Příjezd autobusu až k dětského lyžařského parku. Děti nemusí docházet do areálu a přenášet věci!
 Dle pokročilosti uvedené v přihlášce jsou děti rozděleny do skupin. Po příjezdu jsou jednotlivé skupiny
přiřazeny ke konkrétním instruktorům. Instruktoři první den ověří pokročilost dětí a upraví rozdělení do
skupin.
 V šatnách přímo v areálu probíhá příprava na výuku, svačina a později příprava na odjezd. Dětem pomáhají
instruktoři.
 Lyže, popř. snowboardy zůstávají po celou dobu kurzu v úschově v místě konání kurzu. Vlastní lyžařské boty
a helmy si vozí děti každý den domů na vysušení.
Vybavení:
 Možnost zapůjčení lyžařského nebo snowboardového vybavení přímo v místě konání kurzu (vybavení
připraví instruktoři na základě informací v přihlášce). Půjčení vybavení je možné jen v kombinaci s kurzem.
 Cena výpůjčky:
90,-Kč/den pro dopolední kurzy
80,-Kč/den pro odpolední kurzy
Pojištění a nemoc dítěte:
V ceně kurzu je zahrnuto úrazové pojištění, pojištění nevyužité cestovní služby a zrušení cestovní služby,
pojištění zavazadel a odpovědnosti. V případě odhlášení z kurzu před nebo v průběhu kurzu z důvodu nemoci
dítěte (musí být doloženo potvrzením od lékaře) můžete uplatňovat náhradu 80% z celé zaplacené částky na
smluvní pojišťovně organizátora akce. Pojišťovna Vám vrátí peníze. Více informací na www.prihlaskanakurz.cz,
v sekci Informace o kurzech (naleznete v horní liště).

Orientační časový program kurzu
7:15 - 8:00
12:00-12:45
8:30 – 11:15 13:00-15:45
12:00 – 13:00 16:00-16:30

(dopolední/ odpolední varianta):
Odjezd od Vaší mateřské nebo základní školy (záleží na vzdálenosti)
Výuka lyžování (vč. přípravy na výuku, odjezd a přestávky na svačinku)
Příjezd zpět k MŠ nebo ZŠ

Cena kurzu: 1440,- / dítě
Půjčovné : 450,-/ dítě / kurz
Cena zahrnuje:
10 hod. výuky lyžování (včetně rozdělení dětí do skupin a závěrečných závodů), vstup do dětského lyžařského
parku, skipasy, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění a pojištění zrušení (přerušení) účasti na kurzu, čaj po
celou dobu výuky, možnost úschovy lyží, organizaci závodů, včetně drobných cen a diplomů pro všechny
účastníky kurzu.
Přihlášky a platba:
 Přihlašujte se pomocí on-line systému na www.prihlaskanakurz.cz, nejpozději do 31.12.2017.
 Platba celé částky za kurz a půjčovné probíhá převodem na č.ú.: 43-6854260217/0100, k.s.: 0308,
v.s.: datum narození dítěte v podobě dd.mm.rrrr, zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte a název MŠ
nebo ZŠ
 Datum úhrady kurzu 31.1.2018

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM AKCE A PODROBNĚJŠÍM INFORMACÍM O KURZU!
Vše naleznete na www.sunoutdoor.cz v sekci Kurzy pro školy a školky nebo přímo na on-line systému v sekci
Informace o kurzech – www.prihlaskanakurz.cz.

SUN SKI & BOARD SCHOOL
SUN Outdoor, spolek
Bílá 149, 739 15 CZ
Tel.: +420 725 222 112
info@sunoutdoor.cz
www.sunoutdoor.cz

