
Lyžařská škola Bubákov
                

!  

 Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že Lyžařská škola Bubákov pořádá ve 
spolupráci s Vaší základní školou pětidenní odpolední lyžařské a snowboardové kurzy pro 
děti od 1. do 5. třídy. 

Cílem výcviku je naučit a zdokonalit děti v lyžování nebo snowboardování. Začátečníky 
naučit základům lyžování či snowboardování, výuka se uskuteční v ohraničeném prostoru LŠ 
Bubákov s použitím jezdícího pásu (koberce). Lyžaři či snowboarďáci „pokročilí“, kteří již 
zvládnou jízdu v pluhu, zastavit a zatáčet, se naučí pravidlům jízdy na „velké“ sjezdovce a 
jízdě na vleku a na lanovce a zdokonalí se v jízdě. V areálu na bezpečnost dohlíží Horská 
služba 
Výcvik se uskuteční v termínu: 18. – 22. 2. 2019 (pořádáme výuku lyžování i výuku 
snowboardu při minim.počtu 4 dětí ve skupině )  

Ve dnech výcviku bude přihlášeným dětem upraven školní rozvrh. Po obědě následuje odvoz 
od školy do Ski areálu Bubákov,  cca ve 12.00 hod., příjezd ke družině cca v 15. 30 hod. 

Cena kurzu: 1430 Kč 

V ceně kurzu je zahrnuta výuka s kvalifikovanými instruktory, doprava, permanentka, 
certifikát o absolvování kurzu, občerstvení (čaj + rohlík), odměny a diplom pro děti. 

Možnost zapůjčení lyžařského či snowboardového vybavení včetně přilby a lyžařských brýlí. 
Cena: 120 Kč/den.  Spolupracujeme s lyžařskou půjčovnou JETTY – kontakt: pan Vít 
499 421 120. Zajišťujete si a vyzvedáváte vybavení osobně.  

Podmínka: podepsané lyže či snowboardy a seřízené bezpečnostní vázání – zodpovídají 
rodiče!!! 

  nepromokavé rukavice (NE pletené), NE čepice s bambulí, NE šála 
Vaše dítě jede v den výcviku obuté v lyž. či snb. botech a s vybavením, které nechává v LŠ. 
Lyže či snowboard si děti odváží zpět poslední den výcviku. 
Doporučujeme vlastní úrazové pojištění dítěte, LŠ má pojištění na odpovědnost instruktora 

V případě zájmu o tento výcvik, vyplňte prosím přiloženou přihlášku – odevzdejte pí. třídní 
učitelce do pátku 11. 1. 2019. Děkujeme.  
Dětem, které navštěvují družinu, napište souhlas s předáním dítěte instruktorovi. 
Peníze předejte pí. učitelce do středy 13. 2. 2019. 
V případě velmi nepříznivého počasí se kurzy přesouvají.  
V případě nemoci dítěte omluvte jej telefonicky v LŠ.  
Na Vaše ratolesti se těší  
PaedDr. Ivana KinclováTel.: +420 608 843 187, Email: skola@bubakov.cz 

pořádá lyžařský  
a snowboardový kurz  

pro děti ze ZŠ Dolní Kalná

mailto:skola@bubakov.cz


PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ/SNOWBOARDOVÝ KURZ: 

Termín:    18. – 22. 2. 2019 

Jméno a příjmení dítěte: ______________________________________    Třída: _______ 

Zdravotní problémy dítěte, o kterých by měla LŠ v rámci výuky vědět: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...
  
Mám zájem o výuku: *  lyžování  snowboardování 

Jsem: *   začátečník  pokročilý 

Mám /    nemám *   zájem o zapůjčení lyžařského vybavení.  
(Zajišťujete si a vyzvedáváte vybavení osobně) 

Při použití vlastního vybavení potvrzuji, že má dítě seřízené bezpečnostní vázání. 

Tel. kontakt na rodiče: _______________________      Podpis rodiče: ________________ 

* Nehodící se škrtněte. 

Podpisem souhlasím s GDPR a  s fotografováním  mého dítěte při akcích pořádaných Lyžařskou školou 
Bubákov a s použitím fotografií k prezentaci LŠ (na webových stránkách, propagačních materiálech školy,...). 

SOUHLAS   RODIČŮ   S   PŘEDÁNÍM   DÍTĚTE na lyžařský/snowboardový kurz 

Souhlasím s tím, aby moje dítě ………………………………………………třída………….. 

navštěvující  ZŠ Dolní Kalná  převzal zástupce LŠ Bubákov (od ped. pracovníka školy) v den 
výcviku cca ve 12.00 hod před školou (ještě upřesníme). Zodpovědnost zástupce LŠ Bubákov 
končí předáním dítěte ped. pracovníkům do družiny po ukončení lyžařského výcviku, cca 
v 15.30 

Datum……………………                                         Podpis…………………………… 




