LYŽAŘSKÝ KURZ PRO DĚTI
Informace pro rodiče, MŠ BLAHOSLAVOVA
Kurzy pro děti Skalka, z.ú., 28. Října 2092/216, Ostrava, 709 00
IČO: 03474771

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 18.2. – 22.2. 2019 dopoledne
7:40
8:00
8:20 – 8:50
8:50 – 10:50
11:15
11:35
11:50

odjezd MŠ Blahoslavova 6
odjezd MŠ Lechowiczova 8/3110
příjezd na Skalku, příprava na lyžování
lyžařská výuka, přestávka na svačinku
odjezd ze Skalky
příjezd Lechowiczova
příjezd MŠ Blahoslavova

Milí rodiče,
jsme rádi, že jste si vybrali naši lyžařskou školu a přihlásili k nám své děti. Aby teď vše
proběhlo k Vaší spokojenosti, pročtěte si prosím informace a v případě dotazu se na nás
můžete obrátit.

Cena kurzu: 1 990,-

Cena týdenního kurzu (pondělí – pátek) včetně dopravy z MŠ a zpět a poskytnutí teplého nápoje
2 hodiny lyžování denně
Skipass
Kvalifikovaný instruktor s licencí
Úrazové pojištění

Platba
- Přihlášení probíhá pouze online, přes internetové stránky http://kurzy.skalkaostrava.com v sekci
lyžařské kurzy pro MŠ a ZŠ
- Nejdřív je nutná registrace rodiče nebo zákonného zástupce
- Registrace dítěte – je potřeba vyplnit požadované údaje a zadat svou MŠ nebo ZŠ
- Vybrat požadovaný kurz a vyplnit potřebné údaje
- Registrace stačí provést jednou, příště již není potřeba
- Registrace je závazná a kurz je splatný 14 dní od data přihlášení
- Do emailu přijde faktura, kde budou uvedeny platební údaje
- Platbu provedou zákonní zástupci dětí bankovním převodem: č.ú. 7652992/0800
-

Variabilní symbol: nachází se na faktuře
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte
1 990,- Kč cena kurzu
500,- Kč cena půjčovného za kompletní lyžařské vybavení/kurz
80,- Kč pojištění storna
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Zrušení kurzu
Pro případ zrušení kurzu ze strany účastníka platí storno poplatky:
- Déle než 8 dní před začátkem kurzu – 20 % ceny
- 1 – 7 dní před zahájením kurzu
- 30 % ceny
- Při nástupu na kurz
- 100 % ceny
Možnost připojištění storna: 80,- Kč/ kurz
- V případě nemoci nebo závažných událostí v rodině vyplácí pojišťovna 80 % storno poplatku. Pojištění se
nevztahuje na neomluvenou neúčast z jiných důvodů.
- V případě, že si pojištění nesjednáte, platí storno podmínky viz. výše.
Prosíme o včasné oznámení neúčasti dítěte na kurzu. Většina služeb je nasmlouvaná a i při neúčasti dítěte nám
vznikají náklady, které se musí uhradit. Děkujeme za pochopení.
V případě, že potřebujete vystavit potvrzení o absolvování kurzu pro zdravotní pojišťovnu je třeba uvést její
název, popř. zaslat formulář, který pojišťovna vyžaduje. Prosíme o uvedení informací do středy, abychom Vám jej
mohli připravit k vyzvednutí poslední den kurzu.

Úrazové pojištění
-

Součástí kurzu je i úrazové pojištění dětí.
V případě úrazu prosím kontaktujte koordinátorku kurzu Renátu Pyšnovou, DiS. – 739 234 952
Pojišťovna bude požadovat: osobní data zraněného, údaje o vzniku úrazu a lékařskou zprávu

Nepříznivé sněhové podmínky
V případě nepříznivých sněhových podmínek nebo extrémně nízkých teplot nevhodných pro výuku, Vám nabídneme
po dohodě s MŠ jiný termín nebo vrátíme částku v plné výši. V případě vhodných sněhových podmínek lyžujeme za
jakéhokoliv počasí.

Místo průběhu kurzu – SKALKA family park v Ostravě
- 2 x lyžařský svah, 2 x poma
- Dětský skipark s pásovým vlekem
- Velmi komfortní zázemí pro děti i dospělé
Průběh výuky
-

Výuka probíhá 2 hod. včetně přestávky na občerstvení
Děti budou rozděleny do skupin podle lyžařských dovedností (max. 6 – 8 dětí na 1 instruktora)
Respektujeme kamarádské vztahy dětí a bereme na ně zřetel
Výuka probíhá hravou, ale metodickou formou
Jakmile umí děti zastavit v pluhu a oblouk v pluhu a zvládají jízdu na vleku (poma), pokračuje výuka na velké
sjezdovce
Postup skupiny závisí na nejslabším členu

Základní prvky výuky
-

Stabilita na lyžích
Zastavení v pluhu
Oblouk v pluhu
Smýkaný oblouk
Základní prvky carvingového oblouku
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Jak připravit dítě
- Oblečte děti přiměřeně aktuálnímu počasí (nezapomeňte na kuklu pod přilbu)
- Prosíme o označení vlastního lyžařského vybavení jménem dítěte
- Lyže doporučujeme nechat seřídit (hole nebudou potřebovat, popř. zapůjčíme)
Své děti podporujte, povzbuzujte a chvalte

Rodiče na kurzu
Prosíme rodiče, aby sledovali výuku z povzdálí.
Prosíme, nezasahujte do výuky a nechoďte do dětského skiparku ani na sjezdovku z důvodu bezpečnosti a narušování
pozornosti dětí věnovanou výuce.
Dovolujeme si Vás pozvat do restaurace nebo bistra na příjemné posezení v teple, u kávy nebo na něco dobrého
k jídlu.

Závěrečné závody
Poslední den kurzu proběhnou závody, slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení kurzu. Všechny děti budou odměněny.
Prosíme rodiče, aby si děti během výuky neodváděli dříve z důvodu bezpečnosti a neodnášeli jejich soukromé
vybavení (možnost záměny).

Výuka lyžování po ukončení kurzu
Děti mají možnost pokračovat v individuální výuce nebo můžete využít naši lyžařskou večerní školu.
V případě zájmu je nutná elektronická registrace na kontaktech uvedených níže.

Kdo se o děti stará
Koordinátoři kurzu: Renáta Pyšnová, DiS., Mgr. Martina Vyplelová
Garant kvality výuky: Mgr. Lubomír Pavlík
Tým kvalifikovaných instruktorů s licencí

Kontakt
Renáta Pyšnová, DiS.
Tel. 739 234 952
Email: pysnova@skalkaostrava.com
www.kurzy.skalkaostrava.com
www.skalkaostrava.com
FB: https://www.facebook.com/skalka.ostrava
Těšíme se na Vaše děti
Tým Skalka
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