PŮL-DENNÍ VÝJEZDOVÝ LYŽAŘSKÝ / SNB KURZ

2018/19

5-DENNÍ VÝJEZDOVÝ KURZ LYŽOVÁNÍ / SNOWBOARDINGU

ZŠ, SŠ

•
•
•
•

5-denní výjezdový lyžařský kurz (Po-Pá) pro žáky ZŠ a studenty SŠ.
2,5 hod. lyžování/snowboardingu denně
Skupinová výuka lyžování (popř. snowboardingu) pro začátečníky i pokročilé lyžaře. Kurz je ukončen závody.
Odjezd od školy a příjezd opět ke škole. Žáci/studenti jsou doprovázeni pedagogy.

Místo konání kurzu:
Kurz je realizován ve SKI areálu Bílá. Výuka probíhá dle úrovně dovedností žáků/studentů v dětském lyžařském
parku s pojízdnými pásy a moderním talířovým vlekem a na veřejných sjezdovkách. Vstup do parku a skipas jsou
zahrnuty v ceně kurzu.
Bezpečnost:
• Rozdělení žáků/studentů do skupin dle dovedností a věku přímo na místě.
• Skupiny, cca 6 žáků/studentů na 1 instruktora.
• 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 ZŠ, SŠ v doprovodu svých pedagogů a na stejné místo se každý den vrací.
• Příjezd autobusu přímo do areálu.
• 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).
• Kvalitně seřízené a namazané lyže/ snowboard a obuv.
Cena výpůjčky:
450,- Kč / dopolední kurz
400,-Kč/ odpolední kurz
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% zaplacené částky na smluvní
pojišťovně organizátora akce. Pojišťovna Vám vrátí peníze. Více informací na www.nabile.cz.
Orientační časový program kurzu
7:15 - 8:00
12:00-12:30
8:30 – 11:45 13:00-16:15
12:15 – 13:00 16:45-17:30

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

Cena zahrnuje:
12,5 hod. výuky lyžování/snowboardingu (včetně rozdělení žáků/studentů do skupin a závěrečných závodů),
z toho 1,5 hod. doplňkového programu – seznámení s dalšími aktivitami na sněhu (sněžnice – v případě
adekvátních klimatických podmínek, snowblades), dopravu do místa konání kurzu, vstup do lyžařského parku,
skipasy, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění a pojištění zrušení (přerušení) účasti na kurzu, teplý nápoj po
celou dobu výuky, možnost úschovy lyží v místě konání kurzu, organizaci závodů, včetně drobných cen pro
vítěze.
Vzdálenost do 30 km
Vzdálenost 30 – 50 km
Vzdálenost 50 – 70 km
Kč 2.040,Kč 2.140,Kč 2.240,SLEVA 100,-Kč/dítě v termínech 10.-14.12.2018, 17.-21.12.2018 a 18.-22.3.2019
Přihlášky a platba:
• Přihlašujte se pomocí on-line systému na www.prihlaskanakurz.cz, nejpozději do 30.11.2018.
• Platba celé částky za kurz a půjčovné probíhá převodem na účet SUN Outdoor, spolek
• Informace o platbě obdržíte po přihlášení na kurz na výše uvedených stránkách.
• Datum úhrady kurzu - nejpozději do 30.11.2018.

POZOR! Při pozdější platbě a pro dohlášené děti, je k ceně kurzu připočítán administrativní
poplatek 250,-Kč/dítě! Rozhodující je datum připsání částky na účet SUN Outdoor, spolek .
Dohlášení a platba kurzu je možná nejpozději 14 dní před začátkem kurzu převodem na účet.
Zařazení dítěte do kurzu:
Dítě je považováno za řádně přihlášené na základě vyplnění přihlášky v on-line systému na
www.prihlaskanakurz.cz a zaplacení příslušné částky. Zkontrolujte si prosím správnost Vaší přihlášky v systému a
evidenci platby. Při neúplném přihlášení (pokud chybí platba nebo není realizována přihláška v on-line systému),
není přihlášení platné a dítě není zařazeno do kurzu (může být nahrazeno náhradníkem)!
Při nemožnosti uskutečnit kurz z důvodu nevhodných klimatických podmínek (o vhodnosti podmínek
rozhoduje organizátor) bude navržen některý z těchto náhradních termínů : 18.-22.3.2019, popř. jiný.
VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM AKCE A PODROBNĚJŠÍM INFORMACÍM O KURZU!
Vše naleznete na www.nabile.cz v sekci Kurzy pro školy a školky nebo přímo na on-line systému v sekci
Informace o kurzech – www.prihlaskanakurz.cz.
Místa do 30 km
Místa 30 - 50 km
Místa nad 50 km

Frýdek-Místek, Lhotka, Rožnov p. R., Tylovice, atd.
Ostrava, Vratimov, Hukvaldy, Staříč, Zubří, Val-Mez, atd.
Orlová-Lutyně, Karviná, Rychvald, Havířov, Vsetín, atd.

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

