
                    

 

dopolední základní lyžařský kurz 

Termín: 24. – 28. 1. 2022 

Tento kurz je určen pro lyžaře začátečníky. Výuka probíhá v ohraničeném prostoru LŠ Bubákov 

 s jezdícím pásem (kobercem). Výuka je bez hůlek. V areálu dohlíží na bezpečnost Horská služba.  

 

Místo:   Ski areál Bubákov, ohraničený areál LŠ u hořejší stanice lanové dráhy Bubákov.  

Program:   Kurz obsahuje 5 dopoledních lekcí po 2,5 hodinách, závody a vyhodnocení kurzu. 

Cena  1390 Kč, zahrnuje: výuku s kvalifikovanými instruktory, dopravu, použití jezdícího 

pásu, certifikát o absolvování kurzu, občerstvení, odměny pro děti, diplom a ceny za závody. 

Při zkrácení kurzu z vaší strany se odečítá 150.-/den. 

 

Peníze v hotovosti předejte Vy (nebo dítě) v obálce se jménem dítěte první den instruktorce/ 

instruktorovi ve skibusu. Nebo je možnost zaplatit převodem na účet 234144736/0300 do 18. 1. 

2022 a do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno dítěte a název školky. Pokud požadujete 

potvrzení pro zdravotní pojišťovnu, nahlašte před pořádáním kurzu. 

Podmínka: teplé oblečení, ne pletené rukavice, podepsané a namazané lyže a seřízené 

vázání – zodpovídají rodiče!!! V uvedený čas odjezdu přejímáme děti obuté a ustrojené 

v lyžařském vybavení. 

Možnost zapůjčení lyžařského vybavení včetně přilby a lyžařských brýlí, cena: 120 Kč/den. Nutno 

objednat minim. 5 pracovních dní před pořádáním kurzu na níže uvedený e-mail (do max. 18. 1. 

2022) 

 

V případě zájmu o lyžařský výcvik nahlašte jméno dítěte s mobilním kontaktem na jednoho 

z rodičů paní učitelce nebo na uvedený e-mailový kontakt do 18. 1. 2022 

Nepřítomnost/odhlášení dítěte na výcviku nahlašte naší LŠ včas. 

 

Doporučujeme vlastní úrazové pojištění dítěte, LŠ má pojištění na odpovědnost instruktora. 

Prosíme rodiče, aby vybavili své děti rouškami/nákrčníky a sledovali aktuální vládní nařízení. 

V případě velmi nepříznivého počasí/vládního nařízení se kurzy přesouvají.   

Zdokonalovací LK: 21. – 25. 2. 2022. Podrobné info po základním LK. 

 

Případné dotazy a informace:  PaedDr. Ivana Kinclová 

    Mobil: 608 843 187, e-mail: skola@bubakov.cz, www.bubakov.cz 

mailto:skola@bubakov.cz
http://www.bubakov.cz/

