NABÍDKA LYŽAŘSKÉHO KURZU PRO ZŠ VRBNO POD PRADĚDEM
Popis kurzu: výjezdový lyžařský kurz pondělí – pátek v Karlové Studánce. Rámcový harmonogram kurzu:
12:15 - 12:30 – v doprovodu instruktorů lyžařské školy odjezd autobusem od školy do Karlovy Studánky
13:00 - 13.30 - zahájení výuky, přezouvání, převlékání, rozcvička
13.30 - 14:30 - 1. část výuky
14.30 - 14.45 - přestávka
14.45 - 15.15 - 2. část výuky
15.45 - 16.00 – ukončení kurzu v Karlové Studánce – odvoz k ZŠ ve Vrbně pod Pradědem
16.00 – 16.15 – odevzdání dětí rodičům popř. samostatný odchod dětí od školy domů (viz. přihláška)
Termín: 11.3. - 15.3.2019
Místo konání: Karlova Studánka. Dětský lyžařský park s lanovým vlekem, 550 m veřejná sjezdovka. V ceně
kurzu je dojíždění do Karlové Studánky
Cíle lyžařského kurzu:
Náplní lyžařského kurzu je skupinová výuka lyžování nebo snowboardingu pro děti 1. stupně ZŠ (2. až 5.
třídy). Cílem je osvojení a rozvoj základních lyžařských dovedností tzn. zastavení a jízda v pluhu, oblouky z
pluhu, s přívratem vyšší lyže, smýkané oblouky a u nejpokročilejších základní carvingové oblouky. Kurz je
ukončen závody. Výuku snowboardingu zajišťujeme jen v případě, že bude vytvořeno jedno družstvo s min.
5 účastníky a s min. 3 instruktory na kurz (tzn. min. 15 přihlášených dětí). Cílem je zvládnutí „padajícího listu”,
oblouků na backside, frontside popř. smýkaných oblouků.
Ceny půjčovného: Lyžařská škola FUN -Line provozuje velice dobře vybavenou půjčovnu lyží. Účastníci
kurzu si mohou zapůjčit kompletní lyžařské vybavení přímo v místě konání kurzu (lyže, boty, přilba) za
speciální cenu 100 Kč/den. Hole pro výuku začátečníků nepoužíváme. V případě, že bude možné vytvořit
pokročilejších lyžařů, jsou součástí ceny půjčovného i lyžařské hole. Snowboardové vybavení (snowboard,
boty, přilba) 100 Kč/den. Požadavky na zapůjčení lyžařského vybavení je nutné zaslat min. 7 dní před
zahájením kurzu. V případě, že nebudeme schopni vyhovět všem požadavků na zapůjčení vybavení, budeme
do týdne informovat emailem rodiče (ještě se to nestalo). Všichni účastníci kurzu musí povinně používat
lyžařské přilby (nejsou v ceně pokud si účastník kurzu nebude od nás půjčovat vybavení).
Cena zahrnuje: 10 hodin skupinové výuky, vstup do dětského lyžařského parku, skipasy pro veřejnou
sjezdovku (jen pro děti s dostatečnými lyžařskými dovednostmi), pojištění, možnost úschovy lyží v místě
konání kurzu, (na vlastní odpovědnost), zapůjčení bezpečnostních vest, organizaci závodů poslední den kurzu
včetně drobných cen a diplomů pro všechny účastníky kurzu. Minimální počet účastníků kurz je 15 osob. Pro
15 - 22 účastníků kurzu (2 – 3 instruktoři), 23 - 29 účastníků (3 - 4 instruktoři), 30 - 36 účastníků (4 - 5
instruktorů). Maximální kapacita kurzu je 36 účastníků.
Cena kurzu: 1890 Kč/osobu
Platba: Přihlášku si prosím stáhněte na https://www.zsvrbno.cz/
a emailem odešlete na adresu
kurzy@fun-line.cz. Přihlášku můžete vyplnit v PC a odeslat emailem nebo ji můžete vytisknout, vyplnit,
naskenovat a odeslat emailem na výše uvedenou adresu. Čas doručení na emailovou adresu rozhoduje o
pořadí přijaté přihlášky. Po případném naplnění maximální kapacity kurzu budou ještě přijaty do pořadí
náhradníci. Na základě přijaté přihlášky vám bude emailem zaslána faktura. Fakturu prosím zaplaťte
bankovním převodem. Platba v hotovosti není možná. Dokud emailem neobdržíte fakturu, lyžařský kurz
neplaťte. Zaplacením faktury vyjadřujete souhlas s údaji zaslanými v přihlášce a se všeobecnými podmínkami
pro pořádání lyžařských kurzů.
Kontakt:
Oldřich Mičan, tel. 774 420 244 - ve věcech organizace kurzu
Michaela Horvátová, tel.: 774 994 208 - v prac. dnech od 16 do 18 hod. kurzy@fun-line.cz - administrativa,
fakturace, přihlášky

