
Zapůjčení lyžařské výzbroje: Celosezónní zapůjčení lyžařské výzbroje
(lyže, boty, helma) je možné v půjčovně Wiki Slatiňany nejpozději do 31. 10.
2022 za 1 460 Kč a to pouze s vytištěným potvrzením rezervace kurzu,
které Vám bude zasláno emailem. Od 1. 11. platí běžná cena 1 900 Kč.

Ski Fanatic s.r.o. pořádá v  měsících leden, únor a březen 2023 kurz
lyžování a snowboardingu pro děti ze smluvních základních škol. Kurz se
skládá z osmi vyučovacích hodin obsažených ve čtyřech lekcích a je
určen pro děti prvního stupně ZŠ. Náplní kurzu je skupinová výuka 
 lyžařských a snowboardových dovedností. Děti budou rozděleny do
skupin dle míry svých dovedností. Cílem je naučit děti základním i
pokročilým lyžařským či snowboardovým dovednostem a učit je
bezpečnému pohybu a chování na sjezdových tratích.

LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING
PRO DĚTI ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL

MÍSTO KONÁNÍ: Ski areál Hlinsko

Cena zahrnuje: 4 lekce - 8 hodin výuky lyžování, dopravu autobusem tam i zpět, jízdné na vlecích v  celém areálu,
občerstvení (na každé lekci svačinka a pitný režim) a DPH.

TEL: +420 775 022 650  |  www.skifanatic.cz  |  info@skifanatic.cz  |  #chcetopohyb

3 799 Kč

zde odstřihněte
Přihlášení proveďte ve své základní škole vyplněním a odevzdáním spodní části nejpozději do 30. 9. 2022. Odevzdávejte prosím pouze

odstřiženou spodní část. Veškeré další informace budou zaslány emailem.

 
Přihláška na lyžařský kurz pro děti ze základní školy

 
Jméno a příjmení dítěte: ...................................................................................................................................................

 
Datum narození dítěte: ........................................... Název školy: ....................................................................................
              
Mám zájem o připojištění ke kurzu za 150 Kč:  ANO / NE      (nehodící se škrtněte)  
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu - 100 000 Kč, úrazové pojištění - trvalé následky úrazu - 250 000 Kč, úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz
+ nemoc) - 200 Kč/den, úrazové pojištění – denní odškodné - 100 Kč/den, pojištění stornovacích poplatků – 80 % (v případě neúčasti dítěte na kurzu ze zdravotních
důvodů potvrzených lékařem)

 
email: ............................................................................................................... telefonní číslo: ..............................................................................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ................................................................................................................................................................................

Podpis: 
 


