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Milí rodiče. 

Připravili jsme pro Vaše děti kurz lyžování „Hrajeme si na lyžích“. 

Cílem programu je seznámení dětí se základy sjezdového lyžování, osvojení nových dovedností a vytvoření 

kladného vztahu ke sněhu a zimním sportům obecně. 

Výuka probíhá formou skupinové výuky v kolektivu kamarádů ze školky.  

S využitím našich dlouholetých zkušeností je program kurzu zaměřen na bezpečnou, zábavnou a hravou výuku. 

Věříme, že společně s Vámi a Vaší mateřskou školkou připravíme dětem týden plný zážitků a zábavy na sněhu ☺. 

Abychom společně co nejlépe zvládli začátky malých lyžařů připravili jsme několik užitečných informací. 

Termín a program kurzu 

- 5-ti denní kurz probíhá v lednu a březnu, vždy PO-PÁ (přesný termín upřesníme s vaší MŠ)  

- Program v LŠ je připraven na 2 hodiny během dopoledne, včetně malé svačiny na svahu 

- Orientační harmonogram:  

8,00-8,30 příjezd do areálu LŠ / 8,30 – 11,00 program V LŠ / 11,00-12,00 doprava do MŠ 

Místo výuky: 

- Zadov, areál Kobyla 

Výuka probíhá na lyžařském hřišti LŠ, které je vybavené pojízdným kobercem, dětským lanovým vlekem a 

množstvím pomůcek pro výuku a hry na sněhu + na sjezdovkách v areálu Kobyla. 

Forma výuky: 

- Skupinová 

- Rozdělení do skupin podle úrovně počátečních dovedností: 

„A“ – začátečník (nemá žádné, nebo pouze základní zkušenosti a lyžařské dovednosti) 

„B“ – mírně pokročilý (umí sjíždět a brzdit v pluhovém postavení lyží na mírném svahu) 

„C“ – pokročilý (umí samostatně zatáčet, brzdit na svahu, zvládá jízdu na vleku) 

 

Cena kurzu: 

 

Základní cena kurzu zahrnuje kurzovné a vstup do dětského parku s pojízdným kobercem a dětským 

vlekem.  

- VARIANTA „A“ – pro začátečníky, cena 1200,-Kč (kurzovné + vstup do dětského parku) 

- VARIANTA“B“ – pro mírně pokročilé, cena 1600,-Kč (kurzovné + vstup do dětského parku +  

 3-denní skipas na malý vlek) 

- VARIANTA“C“ – pro pokročilé, cena 1750,-Kč (kurzovné + vstup do dětského parku +  

5-ti denní skipas platný v celém areálu Kobyla) 

 Družstvo pokročilých (varianta „C“) bude sestaveno pouze při minimálním počtu 5 dětí. 

ZDARMA: zapůjčení lyžařského kompletu po celou dobu kurzu 

(zájem je nutné potvrdit v přihlášce, včetně uvedení správných údajů – výška, velikost nohy, váha) 
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Částka za dopravu bude upřesněna podle počtu přihlášených dětí a typu autobusu. 

Platba kurzu převodem, platební podmínky a variabilní symbol budou přiděleny po odevzdání přihlášky. 

 

 

Doprava: 

- Autobus vyzvedává děti u MŠ, odkud pojedou společně s paní učitelkou z MŠ přímo na Zadov k areálu LŠ. 

- Po skončení výuky odvoz dětí zpět do MŠ (na oběd ☺)  

Pojištění: 

- Pro zájemce je možno zajistit úrazové pojištění po dobu kurzu, cena dle počtu zájemců. 

- V případě zájmu o zajištění pojištění vyplňte potřebné údaje (RČ) v přihlášce  

Storno kurzu: 

- Při neuskutečnění kurzu ze strany LŠ bude Vaše platba vrácena zpět na účet odesílatele. 

- V případě zrušení kurzu z důvodu nemoci dítěte (na základě potvrzení od lékaře) bude vrácena nevyužitá 

částka za kurzovné.  Storno se nevztahuje na dopravu a pojištění. 

Lyžařská výzbroj: 

- Děti si mohou vzít vlastní lyže.  Prosíme lyže, boty a přilby dětem označte jménem a seřiďte vázání.  

Hole nepotřebujeme, ale všichni lyžujeme v přilbách!!!  

- V případě vlastního vybavení je nutné předložit potvrzení o seřízení. 

(Kompletní servis a seřízení vázaní nabízíme v půjčovně Ski Zadov v areálu Kobyla.) 

- Dětem, které nemají vlastní vybavení, zapůjčíme celý komplet včetně přilby. 

(Nutné uvést v přihlášce!) 

 

Přihlášky: 

- přihlášku předejte nejpozději  do  8.12. 2020 v MŠ nebo zašlete na mail: ms.slunicko@seznam.cz 

Veškeré další informace Vám rádi poskytneme na tel.: 734 433 386, nebo info@zadov.cz 

Lyžařská škola zodpovídá za dodržování metodických zásad výuky. 
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PŘIHLÁŠKA  

DOPOLEDNÍ KURZY LYŽOVÁNÍ - MŠ 

 
Mateřská škola: ……………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Jméno dítěte: ……………………………………………..……………….. Datum narození: ………………………………………… 

Adresa(trvalé bydliště): ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Mobil/tel.: ………………………………………..……. E-mail: ………………………………………………….……………………………… 

 

Lyžařská úroveň dítěte a zvolený typ kurzu (vyberte a zatrhněte variantu): 

 

1) Varianta „A“ – ZAČÁTEČNÍK, cena 1200,-Kč 

2) Varianta „B“ – MÍRNĚ POKROČILÝ, cena 1600,-Kč 

3) Varianta „C“ – POKROČILÝ, cena 1750,-Kč 

 

Zájem o zapůjčení vybavení: NE 

    ANO  výška postavy: …………..… cm váha: ……..………kg 

     velikost nohy: …..………..…cm (číslo bot: ….……..)  

    

Sdělení rodičů: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zájem o úrazové pojištění:   NE 

ANO (rodné číslo: …………………………………………………………………………….) 

 

Souhlasím se zveřejňováním fotografií dítěte uvedeného v této přihlášce pořízených během uvedeného kurzu na 

webových stránkách www.zadov.cz a s prezentací spojenou s kurzem MŠ:  ANO  x  NE 
Prohlášení: Nejsem si vědom(a) žádných zdravotních ani jiných omezení u výše přihlášeného dítěte, která by ohrozila jeho zdravotní stav či 

bezpečnost během kurzu. Prohlašuji, že vždy před vysláním dítěte na kurz zhodnotím jeho momentální zdravotní stav a v případě nezpůsobilosti 

dítě na kurz nevyšlu. Prohlašuji, že dítě, které je vybaveno vlastní lyžařskou výstrojí a výzbrojí, má tuto výzbroj a výstroj  v dobrém technickém 

stavu. Prohlašuji, že budu respektovat provozní řád lyžařské školy a pokyny lyžařských instruktorů a že dítě bude používat poskytnuté 

bezpečnostní vybavení. Souhlasím s účastí dítěte na kurzu lyžování. Případné informace o potřebě užití léků nebo jiné důležité informace jsem 

uvedl výše ve sdělení rodičů a předem konzultoval se zástupcem LŠ. 
Souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů:  Já níže podepsaný(á), dávám tímto souhlas v souladu se zákonem 

č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů 

uvedených v této přihlášce a jejich změn Lyžařské škole Ski Zadov (dále jen “správce“). Tento souhlas dávám v rozsahu nezbytném pro naplnění 

stanoveného účelu do doby odvolání souhlasu. Správce je povinen dbát práva na ochranu poskytnutých osobních údajů a dodržovat ostatní 

ustanovení zákona č.101/2000 Sb. 

 

Datum: ……………………………………  

 

Podpis zákonného zástupce s uvedením vztahu k nezletilému: ……………………………………………………………………………..……………………… 
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