Kroužky Hravého lyžování a SNB
Začínáme v týdnu od 11.1.2021
PŘIHLAŠOVÁNÍ:
online rezervační systém na webových stránkách od 19.10.- 20.11.2020!
Po ukončení přihlašování budete informováni o tom, zda je zvolený kroužek
otevřen. (minimální počet pro danou skupinu jsou 4 děti)
Následně budete emailem vyzváni k úhradě kurzovného na účet organizátora.
Do Poznámky uveďte Jméno a příjmení dítěte a den, kdy se kroužek koná.
VĚKOVÁ KATEGORIE: 5-8 let a 9-12 let
VÝKONNOST LYŽAŘE: mírně pokročilí/pokročilí
VÝKONOST SNB: začátečník/ mírně pokročilí
CENA: 4000,- Kč zahrnuje 8 x 2 hodiny výuky včetně skipasu (2 x 45 minut)
ORGANIZACE:
*Dopravu na kroužek si zajišťuje zákonný zástupce dítěte.
*Od 16.45 je Vám k dispozici vyhřívaný stan Hravého lyžování u dětského
parkoviště.
Zde prosím na nástěnce zapište docházku, svého sportovce oblečte do reflexní
vesty HL (k dispozici ve stanu), kterou vybavíte jmenovkou (taktéž k dispozici ve
stanu).
*Svého potomka s předstihem nachystejte na výuku tak, abyste ho mohli
předat instruktorovi v 17 hodin u dětského areálu.
V případě pozdějšího příchodu si je třeba již instruktora „odchytit“ na svahu.
(což není vždy jednoduchý úkolJ)
VÝBAVA LYŽAŘE: seřízené lyže, boty, helma, hůlky (ne u začátečníků)
VÝBAVA SNB: prkno, boty, helma
NÁHRADA:
V případě, že se malý sportovec nemůže zúčastnit některé lekce – je možné
čerpat po předchozí dohodě 1 náhradu.
V případě dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem – řešíme individuálně.
Nevychozené lekce nebudou kompenzovány jiným způsobem.

PŮJČOVNÉ:
Nabízíme zapůjčení lyž./SNB vybavení za cenu 200,-Kč /den
V případě Vašeho zájmu Vás žádáme:
překontrolujte, zda je Váš požadavek obsažen v přihlášce (kliknutím na: Chci zapůjčit
vybavení).
Pokud se Vám změna/kontrola nedaří: napište nám email společně s požadavkem:
• zda se jedná o lyže nebo SNB
• zda budete požadovat helmu či máte vlastní
• uveďte výšku, váhu a velikost nohy v cm
• uveďte den, kdy kroužek navštěvujete
A to vše do 12.12.2020! DěkujemeJ!
Platba za půjčovné:
Částku 1.600,- (200 x 8) přineste první den při zahájení kroužků v hotovosti do stanu
HL. (Prosíme připravte si přesnou částku! Směnárnu úplně neumímeJ)
V půjčovně nebudou Vaši úhradu vyžadovat. Ani jim ji prosíme nevnucujteJ!
Mají práce nad hlavu!
Děkujeme za pochopení.
Organizace:
*Před konáním Vašeho kroužku se s dostatečnou časovou rezervou dostavte v
půjčovně pod sjezdovkou. Negarantujeme přednostní odbavení!
*Nahlásíte jméno sportovce a heslo: „Kroužky Hravého lyžování.“
*Přezouvat se pak přijďte do našeho stanu u dětského parkoviště.
*Po ukončení výuky prosíme vybavení opět doneste zpět do půjčovny.
Spoléháme na spolupráci a důvěru! Nevybíráme žádnou zálohu!

