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lyžování a snowboardingu
kurz v termínu 15.2.- 19.2.2020:
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Sleva 100 Kč na osobu do 15.12. 2020
Dobrý den,
dovolte, abychom Vám na základě Vašeho zájmu o lyžařskou a snowboardovou školu poskytli podrobnější informace: kurz od 15.2.- 19.2. 2021
je určen pro děti i dospělé od 4-99 let. Je zaměřen jak na získání základů, tak i rozvoj sjezdového lyžování nebo jízdy na snowboardu. Výuku na
snowboardu doporučujeme na základě našich zkušeností kolem 8 roku věku klienta, záleží dle fyzické vyspělosti. Kurzy se konají na přístupných
lyžařských svazích v Beskydech,dle sněhových podmínek : 1.Malenovice- středisko POMA, 2. Červený kámen u Kopřivnicve, 3. Tošovice - Heypark, 4.
Podolánky - areál Kociánka (preferovanost středisek dle číselné řady). Účastníci budou rozděleni podle lyžařských /snowboardových dovedností do
skupin cca po 10 frekventantech, kterým se budou po celou dobu věnovat lyžařští / snowboardoví instruktoři. Výcvik 5,5 hod. probíhá cca od 9.00 do
15.15 hodin s přestávkou na svačinky, oběd (cca 45 min.-1h.) Svačinu a drobné peníze je nutno mít s sebou (u menších dětí lze svěřit instruktorovi).
Na horách je možnost zakoupení čaje, polévky, OBĚDOVÉ menu. Liší se dle středisek.

Odjezdy autobusu ze 2 nástupních míst : každý den v 7.45 z parkoviště naproti Domu kultury Města Ostravy,
každý den v 8.10 ZŠ Vratimov (NMV*), nádraží ČD
Příjezdy každý den na stejné místo: v 16.00 hod. ZŠ Vratimov,
v 16.15 hod. Dům kultury města Ostravy
Cena : 2899 Kč + NMV* (pouze při včasné platbě, převod z vašeho účtu do 15.12.2020)
*NMV……..nástupní místo Vratimov: doplatek 10 Kč/ osoba / den / za přistavení autobusu, tzn. + 50 Kč/ kurz/osoba
Cena : 2999 Kč + NMV* (platby z vašeho účtu od 16.12. 2020)
Ceny zahrnují: každodenní dopravu autobusem, JÍZDNÉ NA VLEKU , odborný lyžařský výcvik, osvědčení a navíc:
diplomy + drobné ceny v závěrečném závodě družstev.
Cena bez dopravy : 2.599 Kč
Pouze dopravné BUS pro rodiče činí: 800 Kč Na tuto částky se nevztahuje sleva 100 Kč na osobu při včasné platbě.
!!! NOVINKA pro RODIČE !!!: Rodiče mají MOŽNOST ve středisku POMA koupit jízdné na vleku přes naši školu se slevou v hodnotě 240 Kč/den.
V případě zájmu zašlete částku složenkou na adresu agentury viz.adresa dole nebo na účet ČS 2311621153/0800. Při platbě uveďte jméno
nebo jako variabilní symbol dejte rodné číslo účastníka kurzu.
Můžete využít fondy FKSP. Na základě telefonické nebo písemné objednávky Vám vystavíme fakturu. Upozorňujeme, že zařazujeme
účastníky do kurzů podle došlých plateb. Na základě došlé platby i přihlášky vám zašleme mailem zařazenku do kurzu. Dále se nástup do kurzu
řídí těmito propozicemi. Vzhledem k možným změnám sněhových podmínek jsme schopni zrušit kurz teprve den před odjezdem tzn. 3.2.2019,
kolem 14 hod. (v dopoledních hodinách objíždíme lyžařská střediska). Počet účastníků je omezený kapacitou autobusu. Ve finančních nákladech na
kurz není zahrnuto úrazové pojištění. V případě, že účastník není pojištěn, musí řešit tento problém individuálně. Sportovní agentura Mgr. M.
Stoklasové nepřebírá zodpovědnost za lyžařskou výzbroj a výstroj. Vztahuje se i na oblečení, batohy a boty, které zůstávají na lyžařském svahu,
jelikož nelze pro tyto účely pojistit. Lze nechávat v autobuse, který je vzdálen od svahu 10-400 m dle lyžařských středisek. Jako každoročně, lze
nechávat do dalšího dne lyžařskou výzbroj (lyže, hole, snowboard) v uzamčené místnosti na horách proti podpisu rodičů, který proběhne v den
odjezdu u autobusu (ve středisku POMA).
Je nutno, aby účastníci měli s sebou
vlastní stravu nebo kapesné, dostatečné oblečení náhradní rukavice, punčocháče, čepici , lyž.brýle,
průkazku pojišťovny a dobře připravenou lyžařskou
výzbroj svázanou řemínky se seřízeným vázáním a
nabroušenými hranami .
Pro snowboard je PŘILBA povinná !
Pro lyže je PŘILBA doporučená !

Přihlášky a složenky zasílejte na adresu:
Mgr. Markéta Stoklasová sportovní agentura ,
A.Hrdličky 1632, Ostrava-Poruba 708 00
tel. : 604 366 066 , e mail: info@fitano.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na lyžařský a snowboardový kurz 15.2.- 19.2. 2021
Nástupní místo:
A/ DKMO
B / Vratimov
Příjmení a jméno:
Datum narození:
rodné číslo (VS):
Adresa:
e mail:
Telefonní číslo:
matka/
otec/
* Zakroužkujte pouze 1 dovednost svého dítěte (lyže nebo snowboard):
Lyžařské dovednosti * a) úplný začátečník (ještě nelyžoval-a)
b) začátečník (udrží rovnováhu, ale neumí oblouky) e) pokročilý (oblouky snožné)
c) středně pokročilý (zvl. oblouků v pluhu)
d) částečně pokročilý (oblouky přívratem vyšší lyže)
Snowboardové dovednosti * a) úplný začátečník ( ještě nejezdil na snowboardu)
b) začátečník (udrží rovnováhu,ale neumí oblouky
c) stř. pokročilý (zvládá oblouky,ale nejsou plynule navázány)
d) pokročilý ( navazování plynulých oblouků)
Při zrušení účasti do 14 dnů před zahájením kurzu účtujeme 1000,-Kč storno poplatek. Při zrušení účasti 14 -5 den před konáním kurzu činí storno poplatek 70% z ceny kurzu.
V případě zrušení účasti 4-1 den kurzu činí storno poplatek 100 % . V případě zajištění náhradníka se storno poplatky neúčtují.
Případné zrušení kurzu z důvodu nedostatku sněhu storno 50,-Kč (administrativní poplatek).
DOPORUČJEME : u pojišťoven se lze pojistit PROTI STORNU (např. v případě nemoci) společně s úrazovým pojištěním.

Podpis rodiče/čů:_________________________________________________

