Lyžařské začátky v Janských Lázních
Dopolední lyžařský kurz pro dět z mateřských škol/základních škol
Popis kurzu:
- 5t denní  ýjeezdoýj lyžařskýj kýrzz (Po-P)u pzo dtt od 4  le.
- 2 hodiny dennt na lyží ch (8:30-10:30 nebo 14 :00-16:00u
- n)plní  kýrzzr ee skýrpinoý) ýjrkýa lyžoý)ní , ký.ez) ee přizpůsobena .tm neemenší m dt.em Vjrkýa
pzobí h) fozmor hez a sor.tží  na lyží ch i bez nich Na kýonci kýrzzr pzobí haeí  z)ýody pzo dtt
- Odeezd od škýolkýy/škýoly a pří eezd opt. kýe škýolce/škýole, po celor dobr esor dtt ý dopzoýodr p
rči.eleký z MŠ
Místo konání kurzu:
Krzz ee zealizoý)n ýe Skýiaze)lr Janskýé L)znt Vjrkýa pzobí h) ý eednom z neemodeznteší ch dt.skýjch
pazkýů, ký.ezj ee ýybaýen lyžařskýjm kýolo.očem, poeí zdnjm lyžařskýjm p)sem, pzoýazoýjm ýlekýem a
spors.or hzačeký, firzeký, .rnelů a podeezdů Po zýl)dnrt zas.aýení  ý plrhr a oblorkýr ý plrhr
pokýzačree ýjrkýa na ýeřeenjch seezdoýký)ch
Bezpečnost:
- zozdtlení  dtt do skýrpin dle doýednost a ýtkýr pří mo na mí s.t
- malé skýrpiny, max 6 dtt na 1 ins.zrký.oza (ý z)ýislost na ýtkýr a úzoýni lyžařskýjch doýednostu
- zapůečení  bezpečnos.ní ch ýes. a helem pzo kýaždé dí .t zdazma
- ýšichni naši ins.zrký.oři maeí  licence ins.zrký.ozů lyžoý)ní  od Asociace pzofesion)lní ch rči.elů
lyžoý)ní  ČR
Další informace:
- dopzaýa ee zaeiš.tna dopzaýcem od lyžařskýé škýoly K+K Skýi School s z o
- lyžařské vybavení (lyže Blizzazd, Spoz.en, Rossiinol, bo.y Dalbellou Vám rádi zapůjčíme na celou
dobu kurzu (5 dní) za cenu 400 Kč. Cena ee spla.n) spolr se zaplacení m kýrzzr Vybaýení  brde .aký
připzaýeno pzo Vaše dí .t pří mo na mí s.t ýjrkýy
- ýlas.ní  i půečené lyže ee možné rschoýa. ý mí s.t kýon)ní  kýrzzr
- min poče. dtt z eedné MŠ, ZŠ pzo rskýr.ečntní  kýrzzr ee 10 dtt Pokýrd nebrde naplntn ar.obrs z
eedné MŠ, ZŠ (min 4 0 dttu, brdor eedno.liýé MŠ, ZŠ spoeoý)ny
Nemoc dítěte:
V pří padt nemoci dí .t.e (mrsí  bj. doloženo po.ýzzení m od lékýaře, ký.ezé n)m brde dozrčeno
neepozdtei ý den rkýončení  kýrzzru V)m brde neýyčezpan) č)s. pentz ýz)cena pzos.řednic.ýí m
porkýazr na slržby Lyžařskýé škýoly K+K Skýi School

Orientační harmonogram kurzu:
Dopolední varianta:
7:00 - 7:30 Odeezd od Vaší  ma.eřskýé nebo z)kýladní  škýoly (z)leží  na ýzd)lenost MŠ od skýi aze)lru
8:15 – 8 30 Pří pzaýa na ýjrkýr
8 30 – 10:30 Vjrkýa lyžoý)ní  (přes.)ýkýa na sýačinkýru
10:30 – 10:4 5 Pří pzaýa na odeezd
11 30 – 12:00 Pří eezd ký Vaší  ma.eřskýé nebo z)kýladní  škýole
Odpolední varianta:
12 30-13 00 Odeezd od Vaší  ma.eřskýé nebo z)kýladní  škýoly (z)leží  na ýzd)lenost MŠ od skýi aze)lru
13 4 5-14  00 Pří pzaýa na ýjrkýr
14  00-16 00 Vjrkýa lyžoý)ní  (přes.)ýkýa na sýačinkýru
16 00-16 15 Pří pzaýa na odeezd
17 00-17 30 Pří eezd ký Vaší  ma.eřskýé nebo z)kýladní  škýole
Cena kurzu:
Cena kýrzzr bez dopzaýy ý aze)lr Janskýé L)znt ee za 10 hodinoýj kýrzz 1490 Kč na žáka
Dopzaýr V)m z)di zaeistme a předem nacení me
Cena zahrnuje:
10 hodin ýjrkýy lyžoý)ní  (ýče.nt zozdtlení  dtt do skýrpin a z)ýtzečnjch z)ýodůu, ýs.rp do dt.skýého
lyžařskýého pazkýr, .eplj n)poe po celor dobr ýjrkýy, možnos. úschoýy lyží  ý mí s.t kýon)ní  kýrzzr,
ozianizaci z)ýodů, ýče.nt dzobnjch cen pzo ýí .tze a diplomů pzo ýšechny účas.ní kýy kýrzzr,
fo.odokýrmen.aci kýrzzr
Cena nezahrnuje:
Jí zdné na ýeřeenjch ýlecí ch aze)lr (porze pzo pokýzočiléu, ký.ezé činí  maxim)lnt 250 Kč za půlden
Plat se poslední  den při odeezdr ar.obrsr rči.elký)m z MŠ dle zozpisr od ins.zrký.ozů
Přihlášky prosím odevzdávejte ve Vaší školce/škole
Platba:
Pla.ba celé č)s.kýy za kýrzz a půečoýné pzobí h) předem, ý ho.oýost, ý ma.eřskýé škýole ýe dnech
předem seednanjch s ma.eřskýor škýolor
Kontakt:
K+K Ski School s.r.o.
E-mail: adam@skýi-school cz
Tel.: +4 20 731 655 4 31
www skýi-school cz
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Černohorská 323
542 25 Janské Lázně
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