
pořádá lyžařský a snowboardový kurz
pro děti ze ZŠ 

V případě velmi nepříznivého počasí/vládního omezení
 se kurzy přesouvají.
Na Vaše ratolesti se těší

V případě zájmu o lyžařský výcvik napište do 14. 1. 2022 na E-mail: skola@bubakov.cz 
Zašleme Vám zpětně na email přihlášku, kterou dítě přinese podepsanou první den výcviku.
V  ceně kurzu je zahrnuta výuka s  kvalifikovanými instruktory, doprava, permanentka, certifikát o
absolvování kurzu, občerstvení, odměny a diplom pro děti.
Peníze v hotovosti s přesnou částkou předejte Vy (nebo dítě) v obálce se
jménem dítěte první den instruktorce/instruktorovi ve skibusu. Pokud požadujete potvrzení pro
zdravotní pojišťovnu, vložte požadavek do obálky.
Možnost zaplatit převodem na účet 234144736/0300 do 19. 1. 2022 
do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno dítěte a název školy.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA BUBÁKOV

Lyžařská škola Bubákov pořádá ve spolupráci s Vaší základní školou pětidenní
odpolední lyžařské a snowboardové kurzy pro děti od 1. do 6. třídy.

Cílem výcviku je naučit a zdokonalit děti v lyžování a snowboardingu. 
Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé.
Kurz se uskuteční v případě příznívých sněhových podmínek, dle vládních nařízení a při minim. počtu 7
dětí ve skupině. Prosíme rodiče, aby vybavili děti rouškami a sledovali aktuální vládní nařízení.

Termín:  24. - 28. 1. 2022

Odjezd od družiny do Ski areálu Bubákov, v cca 13:10 hod., příjezd k družině cca v 16.20 - 16:30 hod. 
Děti čekají ustrojené a obuté v lyžácích !!! S sebou si neberou žádné batohy ani boty na přezutí !!!

Cena:   1420,- Kč

Možnost zapůjčení lyžařského či snowboardového vybavení.
Spolupracujeme s lyžařskou půjčovnou JETTY v Herlíkovicích – kontakt: pan Vít 499 421 120. 
Zajišťujete rezervaci a vyzvedáváte vybavení ve vlastní režii.. Cena: 120 Kč/den

Podmínky: 
- podepsané a namazané lyže či snowboardy a seřízené bezpečnostní vázání – zodpovídají rodiče!!!
- nepromokavé rukavice (NE pletené)
- doporučujeme vlastní úrazové pojištění dítěte, 
LŠ má pojištění na odpovědnost instruktora
Lyže se denně uskladňují ve Skiareálu pro nadcházející den.

Lyžařská škola Bubákov
PaedDr. Ivana Kinclová

Tel.: +420 608 843 187  E-mail: skola@bubakov.cz


