
 
 O kurzu:
- 5 denní výjezdový lyžarský kurz (Po-Pá) pro začátečníky i pokročilé v dopolední nebo odpolední variantě.
- 2 hod. lyžování denně. Výuka probíhá ve skupinkách rozdělených dle věku a výkonnosti.
- Odjezd i příjezd je zajištěn smluvním dopravcem organizátora k budově školy.
- Děti jsou po celou dobu v doprovodu pedagogů. Pro přezutí a odpočinek je připraven krytý prostor. 
- V případě onemocnění dítěte máte nárok na vrácení částky ve výší 80% kurzovného od pojišťovny. 
- Zajištujeme zapůjčení kompletního lyžařského vybavení přímo v areálu za speciální cenu 700,-Kč/týden.

Přihlašujte se pomocí on-line systému na www.hravelyzovani.cz
od 19.9.2022 do 7.10.2022!

Kapacita míst pro jednotlivé školy je omezena!

 Termín kurzu a úhrada:
Termín  bude oznámen v týdnu od 24.10 do 29.10.2022 na základě konečného počtu zájemců z jedné školy.
Úhradu kurzovného je pak nutné provést do 11.11.2022 převodem na účet po emailové výzvě organizátora. 

 Cena BEZ DOPRAVY: 2.800,- Kč
10 hod. výuky lyžování, skipasy, úrazové pojištění a pojištění zrušení/přerušení účasti na kurzu, teplý nápoj po 
celou dobu výuky, zázemí vyhřívaného stanu, úschovu lyží a bot, organizaci závodu, včetně drobných cen a 
diplomu pro všechny účastníky kurzu.
 DOPRAVA bude dopočítána po uzavření přihlášek na základě konečného počtu zájemců, vzdálenosti 
školy od areálu a případným logistickým spojením  s další školkou. Celková částka bude pak uvedena v plateb-
ních podkladech, které rodič obdrží na konci října od organizátora do em.schránky.

*z důvodu nestability na trhu s palivy a energií si Organizátor „Hravého lyžování“ vyhrazuje právo upravit nabídnutou cenu v případě 
výrazné změny vstupních nákladů na zajištění dopravy a zajištění služeb lyžařského areálu. Při zvýšení ceny o více než 15% má Klient 
právo odstoupit od uzavřeného kontraktu se společností Předškolní sport, s.r.o.

Kompletní informace naleznete na www.hravelyzovani.cz
Předškolní sport s.r.o., Mgr.Pavla Štočková, tel. 608606170

Výjezdový lyžařský kurz 
pro děti od 4 let, pořádáný 

ve spolupráci s Vaší MŠ/1.st.ZŠ!

 

HRAVÉ LYŽOVÁNÍ
leden-březen 2023

areál Kvasejovice


