Vážení rodiče,
i v letošním roce nabízíme vašim dětem na 1. stupni ZŠ (od 2. do 5. tříd) účast na odpoledním
lyžařském kurzu, který se bude konat v termínu od 11.3. do 15.3 v Karlové Studánce. Více informací
najdete níže. V minulém roce jsme při pořádání lyžařského kurzu pro 1. stupeň ZŠ čelili velkému
zájmu, který jsme nedokázali z kapacitních důvodů zvládnout. Proto v letošním roce volíme
elektronický způsob přihlašování, který nám umožní stanovit přesné pořadí přijatých přihlášek a
ukončit v případě příliš velkého zájmu jejich přijímání. O tom, kdo bude na kurz přijat rozhodne
rychlost zaslání vyplněné přihlášky na adresu kurzy@fun-line.cz. Minimální kapacita pro pořádání
kurzu je 15 děti a maximální kapacita kurzu je 36 dětí.
Vzhledem k vývoji počasí a nedostatku sněhu na sjezdovce ve Vrbně pod Pradědem bude možné kurz
uskutečnit pouze v Karlově Studánce Karlova Studánka (www.pradedovaarena.cz) má dostatek sněhu
a předpokládáme, že tomu tak bude i v avizovaném termínu. Věříme, že tento způsob přihlašování
zamezí organizačním problémům a že jej budeme i do budoucna dále využívat.
Postup přihlášení na kurz:
1. Stáhněte si přihlášku do PC ve formátu *.doc.
2. Vyplňte přihlášku v PC - tečkované části (řádky) přihlášky můžete v textovém editoru smazat,
nebo si přihlášku vytiskněte, vyplňte ručně a oskenujte
3. Vyplněnou přihlášku odešlete jako přílohu ve formátu *.doc , *.pdf nebo *.jpg na adresu
kurzy@fun-line.cz
4. Vyčkejte na potvrzení o přijetí přihlášky a na fakturu za lyžařský kurz.
5. Zaplaťte lyžařský kurz převodem na účet dle informací uvedených ve faktuře. Úhrada za kurz
musí být provedena před začátkem kurzu.

V případě, že se vaše dítě nebude moci zúčastnit kurzu z důvodu nemoci, napište tuto skutečnost
neprodleně na kurzy@fun-line.cz, abychom na kurz mohli nominovat případného náhradníka.
S dětmi pojede v autobuse od ZŠ do Karlovy Studánky a zpět vždy i instruktor lyžařské školy. Děti tedy
budou neustále pod dohledem dospělé osoby.
Podrobné informace o kurzu najdete zde
Přihlášku najdete zde
Všeobecné podmínky pro pořádání lyžařských kurzů najdete zde.

Děkujeme vám za váš a zájem a těšíme se na setkání na svahu
Oldřich Mičan
lyžařská škola FUN - Line

