
Lyžařská a snowboardová škola Snowschool Vrchlabí. 
Kurz lyžování a snowboardingu s Krakonošem    

Datum: 27.2. - 3.3. 2023
Čas: 9.00 – 11.00 hod. 

 

KURZ: Určeno dětem MŠ od 4 let. Pro začátečníky i pokročilé. Dětem začátečníkům ve věku 4 let doporučujeme předem privátní výuku v naší škole
pro adaptaci ve skupině, rezervace na www.snowschool.cz. 
DOPRAVA: Doprava dětí bude zajištěna zvláštním autobusem od MŠ Labská. Odjezd autobusu 8:45 hod. 
Návrat ke školce po výuce okolo 11:15 hod. Předání či vyzvednutí dítěte rodičem na Kněžickém vrchu nutné vždy nahlásit ve školce.  
CENA: 2300,- Kč za týdenní kurz. Cena zahrnuje výuku s instruktorem, 5x 1/2 denní jízdenku, dopravu, pitný režim, drobné občerstvení a malý
dárek. V případě zkrácení kurzu se odečítá 250,- Kč na den. 
PLATBA: Úhrada kursovného v hotovosti formou obálky se jménem dítěte v den zahájení kurzu. Obálky bude vybírat instruktor první den u
autobusu. Doklad o zaplacení k vyzvednutí v kanceláři školy nebo vám zašleme na vyžádání emailem.
LYŽAŘSKÁ VÝBAVA: Lyžařskou výbavu si děti nechávají během kurzu v lyžařské škole. Lyže a hůlky je nutné podepsat. Boty si nosí domů.
Lyže musí být na kurz seřízené a namazané. 
Lyžařskou výbavu je možné namazat, seřídit, či vypůjčit předem v naší půjčovně Pod strání 468, Vrchlabí. Otevřeno 9-17 hod. 
Speciální cena půjčovného 500,-Kč/kurz. Kontakt: Petr Jireš Tel. : 604 200 306.

INFORMACE:  Informace ke kurzu na tel.: 603 870 445 nebo 602 277 547, email: jires@snowschool.cz. 
Sledujte nás také na @facebook.com/snowschool.cz a Instagramu @snowschool_vrchlabi.

Obchodní podmínky a provozní řád zveřejněn na webu www.snowschool.cz.

Přihlášku odstříhněte a odevzdejte v MŠ nebo nám ji zašlete elektronicky. Najdete na www.snowschool.cz. 

       
 ________________________________________________________________________________

PŘIHLÁŠKA – Kurz 2 MŠ Labská
 

Jméno a příjmení:_______________________________Rodné číslo :____________________________
Kontakt na rodiče.
Tel.:______________________________________Email:______________________________________

Školka:______________________________________________________věk:_____________________
 

Mám zájem o výuku:    LYŽOVÁNÍ * 
 

          Dovednosti:  ZAČÁTEČNÍK*       MÍRNĚ POKROČILÝ*       POKROČILÝ*
      *zakroužkujte 

 
začátečník ( poprvé na lyžích) mírně pokročilý ( dítě samo zastaví v pluhu) 

pokročilý (dítě samo jede na vleku, sjede bezpečně modrou sjezdovku)
 Minimální počet ve skupinách 4 osoby. 

 
Vaše osobní údaje jsou spravovány v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů. Podpisem této přihlášky souhlasíte s Obchodními podmínky a

Provozním řádem. Vše zveřejněno na našem webu.
                                                                                        

Podpis rodičů_______________________________________________


