
PRAKTICKÉ INFORMACE  - kurzy pro MŠ 

  

Mohu na kurz přihlásit i dítě, které nikdy na lyžích nestálo? 

Ano, určitě. Výuka je určená i pro úplné nelyžaře. 

Mé dítě již lyžovat umí, naučí se v tomto kurzu ještě něco nového? 

Kurz můžeme doporučit i dětem, které již zvládly první kroky. Zábavná forma výuky, kdy se děti motivují mezi 

sebou, jejich společné lyžařské zážitky, jim přinesou mnoho radosti.  A právě radost z pohybu je jedním z cílů tohoto 

kurzu. 

Velmi důležité je v tomto případě přesné uvedení vstupní úrovně. Prosíme, zvažte pečlivě zařazení do správné skupiny. Pokud 

si nejste jistí, rádi vám poradíme (na informační schůzce v MŠ / kobyla@zadov.cz / nebo tel.: 734 433 386).  

Nemá cenu počáteční úroveň dítěte přeceňovat, podle našich zkušeností si děti během kurzu rádi užijí především zábavu 

s kamarády. Pokud však dítě v předchozí sezóně bezpečně zvládlo základy určitě je vhodné vybrat variantu „B“, nebo „C“. 

Je v ceně kurzu zahrnuto jízdné na vlecích a lanovkách? 

Varianta „A“ – zahrnuje kurzovné, vstup do dětského parku, který je vybaven pojízdným pásem/ lanovým vlekem 

Varianta „B“ - zahrnuje kurzovné, vstup do dětského parku a skipas na malý vlek (3 denní ST-PÁ) 

Varianta „C“ - zahrnuje kurzovné, vstup do dětského parku a skipas na vlek a lanovku (5 denní PO-PÁ) 

Je v ceně kurzu zahrnuto vybavení a je povinnost mít na výuku lyžařskou přilbu? 

Ke kurzu je možné v lyžařské škole vybavení ZDARMA zapůjčit. Vždy se jedná o lyžařský komplet ( lyže, boty, helma ) 

Pokud má dítě vlastní vybavení, na které je zvyklé, může si je přivézt. V tomto případě doporučujeme kontrolu a servis 

před zahájením kurzu a označení jmenovkou. Lyžařské vybavení si dítě může, po dobu kurzu, nechat uschované v LŠ. 

Přilba je pro výuku povinná. 

Je dítě během kurzu pojištěné? 

Úrazové pojištění není zahrnuto v ceně kurzu, v případě zájmu je možné toto pojištění zajistit. 

Kolik dětí je ve skupině?  

V základním rozdělení pracujeme s počtem 5 začátečníků a 8 pokročilých lyžařů. Kurzy pro MŠ mají vždy ještě k dispozici 

pomocnou ruku instruktorky, která pomáhá všem skupinkám v neočekávaných individuálních situacích.  Aktuálně dle 

vývoje výuky může dojít ke změnám, které vždy vycházejí z aktuálních možností a potřeb. 

Jak můžeme přispět k úspěšnému zvládnutí kurzu? 

Pomoc rodičů je určitě nepostradatelným článkem úspěšného zvládnutí nové pohybové aktivity ve zcela novém prostředí 

a to především motivací a podporou dítěte. 

Dále vhodně zvoleným oblečení – s ohledem na aktuální počasí. V každém případě musí mít dítě nepromokavé rukavice a 

to, i když je teplejší počasí (chrání nás i proti odřeninám od zmrzlého sněhu), oteplovačky a bundu. Přilbu - vlastní, nebo 

zapůjčenou z LŠ. Na kurz je nutné posílat dítě pouze v dobrém zdravotním stavu. 

 

mailto:kobyla@zadov.cz


Co když dítě onemocní a nemůže se již zaplaceného kurzu účastnit? 

Pokud dítě onemocní je potřeba neprodleně absenci nahlásit v LŠ.  (Rychlý telefon:734 433 386) 

Na základě potvrzení od lékaře bude vrácena částka kurzovného dle zaplacené varianty za neodlyžovanou část kurzu. 

Storno se nevztahuje na částku za dopravu a pojištění. 

Pokud je kurz zrušen ještě před zahájením je vrácena celá částka. 

Storno vracíme vždy na účet odesílatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


