VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM
AKCE A PODROBNĚJŠÍM INFORMACÍM O KURZU.

CHCETE, ABY VAŠE DÍTĚ UMĚLO

LYŽOVAT?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!
Kontakt:
Malina Ski School
tel: 774 155 381
Email: info@malinaski.cz
www.malinaski.cz

Připravili jsme nabídku pouze pro Vás
dopolední / odpolední lyžařský kurz
pro děti Vaší mateřské/ základní školy

„LYŽUJEME S MARŤÁNKEM“

Kurz je realizován v Kempalandu v Bukovci.
Výuka probíhá primárně v dětském
lyžařském parku, vybaveném oblíbeným
pohyblivým pásem, lyžařským kolotočem,
lanovým vlekem a molitanovými
pomůckami. Po zvládnutí zastavení v pluhu
a oblouku v pluhu pokračuje výuka na
veřejných sjezdovkách.

rozdělení dětí do skupin dle dovedností a věku přímo
na místě
malé skupiny, max. 6 dětí na 1 instruktora (v závislosti
na věku a úrovni lyžařských dovedností)
zapůjčení bezpečnostních vest a helem pro každé dítě
zdarma
dětský lyžařský park = nejbezpečnější a
nejatraktivnější místo pro výuku dětí

5denní výjezdový lyžařský kurz (Po-Pá)
pro děti od 3 let
2 hod. lyžování denně (možnost odpoledního kurzu)
skupinová výuka lyžování přizpůsobena dětem
předškolního/školního věku
cílem je osvojení si základních lyžařských
dovedností, popř. jejich rozvoj, u nejmenších dětí
formou zábavných her na sněhu
kurz je ukončen závody
Odjezd od školky/školy a příjezd opět ke
školce/škole
děti jsou po celou dobu v doprovodu p. učitelek MŠ
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Doprava je zajištěna smluvním dopravcem
organizátora.
Vlastní lyže je možné uschovat v místě konání
kurzu.
Min. počet dětí z jedné MŠ, ZŠ pro uskutečnění
kurzu je 10 dětí.
Pokud nebude naplněn autobus z dané MŠ, ZŠ
(min. 40 dětí), budou jednotlivé MŠ, ZŠ
spojovány.

V případě nemoci dítěte (nutno doložit
potvrzením od lékaře). Po té bude doručeno
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
ukončení kurzu a Vám bude vystaven poukaz na
služby naší lyžařské školy v hodnotě
nevyčerpané ceny kurzu. Poukaz může být
čerpán během 1 roku na všechny služby
lyžařské školy v Bukovci.
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POČET HODIN / DEN

2 hod.
dopoledne/odpoledne

TERMÍN

Vzdálenost dopravy do 30 km

Vzdálenost dopravy nad 30 km

Noví klienti

Stávající klienti

Noví klienti

Stávající klienti

Kč 1.550,-

Kč 1.500,-

Kč 1.600,-

Kč 1.550,-

10 hod. výuky lyžování (včetně rozdělení dětí do skupin a závěrečných závodů)
dopravu do místa konání kurzu
vstup do dětského lyžařského parku, skipasy
teplý nápoj po celou dobu výuky
možnost úschovy lyží v místě konání kurzu
organizaci závodů, včetně diplomů a cen pro všechny účastníky kurzu
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Platba celé částky za kurz probíhá předem, v hotovosti,
v mateřské škole/ ZŠ ve dnech předem sjednaných s danou
MŠ/ ZŠ,

nejpozději však do 23. 12. 2011.
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