Všeobecné podmínky (VP) pro lyžařské kurzy pořádané
lyžařskou školou
Mgr. Oldřicha Mičana, FUN – LINE Pro
Vážení rodiče,
seznamte se prosím důkladně s popisem kurzu a Všeobecnými podmínkami účasti na kurzu pro mateřské školy a základní školy,
který zajišťuje lyžařská škola (dále jen VP).
1. OBECNÉ INFORMACE
Organizátorem kurzu je Mgr. Oldřich Mičan FUN – Line Pro, se sídlem Pod Cvilínem SPC G – 35, Krnov, IČ 02302136,
provozující lyžařskou a snowboardovou školu ve Vrbně pod Pradědem nebo Karlové Studánce . Účastníkem kurzu se mohou stát
řádně přihlášené děti navštěvující partnerskou mateřskou školu, ve věku od 4 let, nebo děti z partnerských základních škol ve
zdravotním stavu umožňujícím dítěti absolvovat kurz.
Názvy lyžařských kurzů: BABY, BASIC
Popis kurzu „BABY“: Jedná se o 5-denní výjezdový kurz (pokud není v přihlášce a informacích o kurzu výslovně uvedeno jinak) pro
děti od 4 let z partnerské mateřské školy (MŠ). Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobená dětem předškolního věku.
Cílem je osvojení si základních lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, formou zábavných her na sněhu. Kurz je ukončen závody
nebo karnevalem (dle dosažené úrovně dovedností dětí). Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny.
Popis kurzu „BASIC“: Jedná se o 5 - denní výjezdový kurz (pokud není v přihlášce a informacích o kurzu výslovně uvedeno jinak)
pro děti od 7 let (od 2 tř. ZŠ) z partnerské základní školy (ZŠ). Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování nebo snowboardingu,
přizpůsobená dětem školního věku. Cílem je osvojení si základních lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, prostřednictvím
základních didaktických postupů a her na sněhu. Kurz je ukončen závody nebo karnevalem (dle dosažené úrovně dovedností a zájmu
dětí). Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny.
Orientační časový harmonogram – dopolední varianta:
7:30 – 7:45
Odjezd od MŠ nebo ZŠ
8:15 – 8:45
Příprava na výuku
8:45 – 11:00
Výuka lyžování (přestávka na svačinku)
11:00 – 11:15
Příprava na odjezd
11:30 – 12:00
Příjezd k MŠ nebo ZŠ

Orientační časový harmonogram – odpolední varianta:
12:00 – 12:30
Odjezd od MŚ nebo ZŠ
12:45 – 13:15
Příprava na výuku
13:15 – 15:30
Výuka lyžování (přestávka na svačinku)
15:30 – 15:45
Příprava na odjezd
16:15 – 16:30
Příjezd k MŠ nebo ZŠ

Místo konání kurzu: Kurzy jsou realizovány ve Vrbně pod Pradědem nebo Karlové Studánce . Výuka probíhá primárně v dětském
lyžařském parku s lanovým vlekem nebo lyžařský kobercem. Ve chvíli, kdy všechny děti ve skupině umí bezpečně zastavit v pluhu a
oblouk v pluhu, popř. smýkaný oblouk na snowboardu pokračuje výuka na veřejné sjezdovce.
2. PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ
Podmínkou účasti na kurzu je řádné vyplnění přihlášky a zaplacení příslušné ceny kurzu, včetně případného půjčovného ve
stanoveném termínu v MŠ a ZŠ. Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost zákonný zástupce účastníka kurzu se
všemi důsledky. Přihláška může být také elektronická. Přihlášením dítěte do kurzu rodiče stvrzují splnění uvedených podmínek a
souhlas se všeobecnými podmínkami kurzu.
3. ÚHRADA KURZU
Úhradu ceny kurzu a půjčovného je možné provést v hotovosti nebo převodem na účet partnerské MŠ a ZŠ, popř. dle instrukcí
uvedených v přihlášce na lyžařský kurz.
4. SJEDNANÉ SLUŽBY
Kurz zahrnuje 10 hod. výuky lyžování (pokud není v informacích o kurzu a přihlášce výslovně uvedeno jinak) včetně rozdělení dětí do
skupin a organizaci závěrečného závodu nebo karnevalu, dopravu do místa konání kurzu (pokud není v přihlášce výslovně uvedeno
jinak) dopravcem s příslušným živnostenským oprávněním, vstup do dětského lyžařského parku, skipasy, pojištění odpovědnosti za
škodu, možnost úschovy lyží v místě konání kurzu – na vlastní odpovědnost, včetně drobných cen pro vítěze a diplomů pro všechny
účastníky kurzu, fotodokumentaci kurzu. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu kurzu drobné úpravy, pokud
jsou nezbytné a neovlivní charakter kurzu.
5. CENA
Základní cena kurzu uvedená na informačních letácích a v přihláškách je konečná a neměnná. Základní cena kurzu nezahrnuje
půjčovné lyžařského popř. snowboardového materiálu a úrazové pojištění.
6. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA KURZU ZE STRANY ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Zákonný zástupce má právo kdykoliv před zahájením kurzu zrušit účast dítěte na kurzu. Není-li důvodem zrušení účasti porušení
povinnosti organizátora stanovené ve VP, nebo zruší-li organizátor účast dítěte na kurzu v důsledku porušení VP účastníkem nebo jeho
zákonným zástupcem, je zákonný zástupce účastníka kurzu povinen zaplatit organizátorovi odstupné ve výši 50% celkové ceny kurzu.

Odstupné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka kurzu zajistí adekvátního náhradníka (odpovídající věk, zdravotní stav).
Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně v partnerské MŠ nebo ZŠ nebo emailem v lyžařské škole kurzy@fun-line.cz
V případě zrušení účasti dítěte na celém kurzu zákonným zástupcem před zahájením kurzu v důsledku zdravotní neschopnosti
účastníka, bude zákonnému zástupci vráceno 100 % částky ceny kurzu. Zdravotní neschopnost účastníka kurzu se prokazuje
omluvenkou od lékaře, kterou zákonný zástupce odevzdá v partnerské základní škole a nebo organizátorovi kurzu.
V případě zrušení účasti dítěte na kurzu zákonným zástupcem v průběhu již započatého kurzu (např. z důvodu nemoci dítěte), bude
účastníkovi vráceno 15 % z ceny kurzu za každý neabsolvovaný den kurzu, popř. bude zákonnému zástupci dítěte navržena adekvátní
náhrada nerealizované výuky v jiném termínu.
7. ZRUŠENÍ KURZU ZE STRANY ORGANIZÁTORA
Organizátor je povinen uskutečnit kurz dle podmínek uvedených ve VP. Realizace kurzu je podmíněna dosažením minimálního počtu
25 dětí (není-li v informacích pro rodiče uvedeno jinak). Pokud počet dětí pro daný kurz nedosáhne výše uvedeného počtu, může
organizátor kurz zrušit. Organizátor může zrušit kurz dle aktuálních klimatických podmínek, z důvodů vyšší moci nebo neodvratitelné
události, které nemohl organizátor zabránit. O vhodnosti klimatických podmínek pro uskutečnění kurzu rozhoduje organizátor. Ke
zrušení nebo změnám v místě konání kurzu může dojít nejpozději 3 dny před plánovaným zahájením kurzu a organizátor musí o těchto
změnách neprodleně informovat stanoveného zástupce partnerské základní školy nebo mateřské školy, a to telefonicky nebo emailem.
V případě zrušení kurzu vlivem aktuálních klimatických podmínek, z důvodů vyšší moci nebo neodvratitelné události, které nemohl
organizátor zabránit, bude účastníkům kurzu vráceno 90 % částky ceny kurzu.
V případě nedokončení kurzu vlivem aktuálních klimatických podmínek, z důvodů vyšší moci nebo neodvratitelné události, které
nemohl organizátor zabránit, bude účastníkovi vráceno 18 % z ceny kurzu za každý neuskutečnitelný den kurzu.
8. REKLAMACE
Jestliže kurz neprobíhá dle VP, je zákazník oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Vady je nutné reklamovat ihned po jejich zjištění
tak, aby bylo možno organizátorem uvedené vady odstranit v rámci možností ještě v průběhu kurzu. Zákonný zástupce účastníka kurzu
řeší tyto reklamace se stanoveným zástupcem partnerské MŠ, ZŠ (školní družiny) popř. přímo v lyžařské škole. V okamžiku vzniku
reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a stanoveným zástupcem partnerské MŠ, ZŠ proveden zápis o předmětu
reklamace. V případě nevyřešení reklamace služeb v průběhu kurzu může zákonný zástupce účastníka kurzu tuto reklamaci uplatnit po
jeho skončení a to písemně nejpozději do 15 dnů od ukončení kurzu.
Nedílnou součástí reklamace musí být písemný zápis reklamace se stanoviskem pedagogického pracovníka z partnerské ZŠ nebo MŠ,
se kterým se reklamované vady řešily, včetně jeho podpisu. Bez těchto náležitostí nelze reklamaci uplatnit. Při splnění výše uvedených
náležitostí se organizátor zavazuje sdělit zákazníkovi své stanovisko k reklamaci písemně nejpozději do 30 dnů od doručení
organizátorovi.
9. POJIŠTĚNÍ
Organizátor má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu u České pojišťovny pro případy vycházející z povahy kurzu. Účastníkům
kurzu doporučujeme úrazové připojištění.
10. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Kurzu se mohou účastnit pouze řádně přihlášené děti, případně jejich řádně nahlášení náhradníci (viz. bod 6 VP).
Děti jsou během dopravy do místa konání kurzu, převlékáni a během přípravy na výuku a přestávky na svačinku jsou pod dohledem
učitelek nebo vychovatelek ze základní školy a popř. také instruktorů lyžařské školy. Paní učitelky dohlížejí také na děti, které se z
osobních důvodů nemohou účastnit výuky, při přechodu na WC, apod.
V případě, že svou nedochvilností nestihne účastník kurzu odjezd od základní školy, zůstává dítě v ZŠ nebo MŠ, nebo mu jeho
zákonný zástupce na vlastní náklady zajistí dopravu do místa konání kurzu.
Doprava je zajištěna smluvním dopravcem organizátora
Účast rodičů na kurzu je dobrovolná. Rodiče nemohou zasahovat do průběhu kurzu, působí pouze v roli diváka mimo lyžařský svah.
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ
Mgr. Oldřich Mičan, IČ IČ 02302136, jako provozovatel Lyžařské školy FUN Line tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní
data získaná v souvislosti s pořádáním lyžařských kurzů nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat zejména pak
třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací Lyžařské školy FUN Line Pro.
12. OSTATNÍ
Podepsáním přihlášky zákonný zástupce účastníka kurzu stvrzuje, že se s VP důkladně seznámil a souhlasí s nimi.
Kontakt: Email: info@fun-line.cz, tel.. 774 420 244, www.fun-line.cz. Sídlo: SPC G – 35, Krnov, 794 01, IČ: 02302136.

V Krnově dne 20.11.2018
Mgr. Oldřich Mičan – FUN – Line PRO

