„USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ“
pořádané ve spolupráci s Vaší MŠ a ZŠ
pro naše usměvavé ratolesti ve věku od 4 let
v sezóně 2016/2017

Popis kurzu:
5-ti denní výjezdový kurz (Po-Pá), dopoledne nebo odpoledne.
2 hod. lyžování denně.
Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování speciálně vedená pro děti.
Kurz je zakončen závody s odměnami.
Děti jsou po celou dobu pod dohledem pedagogů.
Odjezd od školky/školy a příjezd zpět ke školce/škole.

Časté dotazy:
Výuka probíhá ve skupinkách rozdělených dle věku a výkonnosti, průměrně 6 dětí na instruktora.
Lyžovat budeme v lyžařském středisku PALKOVICE, v dětském lyžařském parku s lanovým vlekem.
Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce.
Místo pro převlékání a odpočinek máme zajištěno v prostorách SKI AREÁLU + teplý čaj.
Svačinka je zajištěna z MŠ, svačinku pro děti ze ZŠ můžeme zajistit.
Vlastní lyžařské vybavení zůstává po celou dobu kurzu ve Ski areálu a vrací se poslední den.
Nemáte-li lyžařské vybavení, zapůjčíme Vám ho za dotovanou cenu.
K lyžování potřebuje dítě jen zimní oblečení a nepromokavé rukavice. Helma a vesta je zdarma.

Termíny:
Termín Vašeho kurzu bude upřesněn dle počtu přihlášených dětí cca do 31.10.2016
Termín splatnosti kurzu je 20.11.2016

Cena týdenního kurzu je 1.760Kč a zahrnuje:
10 hod. výuky lyžování (včetně rozdělení dětí do skupin a závěrečných závodů).
Dopravu každý den do místa konání kurzu a zpět.
Vstup do lyžařského parku.
Skipasy.
Úrazové pojištění dítěte, pojištění odpovědnosti, pojištění onemocnění – 80%zpět.
Teplý nápoj po celou dobu výuky.
Úschova lyží po dobu kurzu v místě konání kurzu.
Zdarma zapůjčení bezpečnostních vest a helem pro každé dítě.
Organizaci závodů s drobnými cenami pro vítěze, diplomy a medaile pro všechny účastníky kurzu.

Vystavujeme potvrzení k proplacení pro pojišťovny či zaměstnavatele.
Další možné platby:
Zapůjčení lyžařské výstroje za speciální cenu MŠ, ZŠ 60Kč/den – 300Kč/týden.

TERMÍN nahlášení zájemců ve Vaši MŠ, ZŠ je nejpozději do 10.10.2016
Přihlásit se můžete přímo v MŠ, ZŠ u ______________________
Všechny další informace najdete na www.usmevavelyzovani.cz,
popř. volejte 725 318 200, 604 189 053
Hana Volková „USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ“ 2016/2017

