LYŽUJEME S MARŤANKEM
INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
Děkujeme Vám za přihlášení Vašeho dítěte do lyžařského kurzu „Lyžujeme s Marťánkem “.
Pevně věříme, že budete i v letošním roce spokojeni. Pro bezproblémový průběh kurzu věnujte
pozornost uvedeným informacím:

Termín Vašeho kurzu
Odjezd autobusu
Autobus odjíždí od Vaší MŠ nebo ZŠ v pondělí v

hod. V ostatní dny v

hod.

V pondělí přijďte alespoň 15 min. před odjezdem autobusu.

Oblečení dítěte a co s sebou?
Lyže a lyžařskou obuv, náhradní rukavice, čepici nebo kuklu pod helmu. Lyžařské hole dítěti přibalte až na
vyzvání instruktorem, v žádném případě 1. den.
Dítě odjíždí z mateřské nebo základní školy již v lyžařském oblečení. Prosíme Vás, dohlédněte na to, aby děti
nevozili s sebou nadbytečné oblečení, hračky a sladkosti!!!

POZOR DŮLEŽITÉ!!!
Viditelně podepište na voděodolné samolepce každou část lyžařské výzbroje a výstroje
(lyže, obuv, brýle, přilbu), běžnou obuv i zavazadlo, ve kterém bude mít sbaleny ostatní
věci!!! UŠETŘÍTE NÁM ČAS, KTERÝ ZTRÁCÍME HLEDÁNÍM NEPODEPSANÝCH VĚCÍ A
KTERÝ MOHOU DĚTI RADĚJI PROŽÍT NA LYŽÍCH.
Jídlo a pití
V areálu budou mít děti stále k dispozici teplý čaj. V polovině výuky je plánována přestávka na svačinku (bude
brána ze školy).

Závody
Poslední den kurzu je pro všechny děti připraven lyžařský závod. Závod je přizpůsoben aktuálním dovednostem
dětí.

Účast rodičů
Rodiče se mohou kdykoliv přijet podívat, nemohou však využívat společnou dopravu. Prosíme rodiče, aby
působili pouze v roli diváků, nejlépe na místě, kde Vás dítě nevidí a nezasahovali do výuky. V každém případě
MIMO dětský lyžařský park a to i během závodů. V pátek jste vítání jako diváci dětských závodů.

Několik poznámek k lyžařské výuce
Jedná se o skupinovou výuku. Děti budou zařazeny do skupin přímo v místě konání kurzu dle
jejich dovedností a věku. Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny. Výuka probíhá
primárně v dětské lyžařské školce s lanovým vlekem, pojízdným kobercem, lyžařským
kolotočem a molitanovými pomůckami. Ve chvíli, kdy všechny děti ve skupině umí bezpečně
zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. Pokud bude některé
z dětí postupovat ve výuce výrazně rychleji než zbytek skupiny, bude podle možností
organizátora přeřazeno do vyšší skupiny.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na:
Malina Ski School
Tel: 774 155 381
Email: info@malinaski.cz

