
LYŽOVÁNÍ  

PRO STŘEDŇÁKY A „ŠKOLÁKY“ 
SOUČÁST PROJEKTU „HRAVÁ VODA“ 

Termín konání :  pondělí 10.února – pátek 14.února 2020 

Místo konání:  BEDŘICHOV – Dolina 

Cena kurzu:   2.250,-Kč 

Přihlášky:   vyplňte ZÁVAZNĚ DO ÚTERÝ 21.1.2020!!  

(vyzvedněte si ve třídě u učitelek) 

Platba:    PŘEVODEM - každý rodič provede platbu za své dítě 

na účet : mBank č.ú.: 670100 – 2210760162/6210 (účet poskytovatele služby) 

do zprávy pro příjemce napíšte Jméno a Příjmení dítěte a Název MŠ  
 

PLATBA NEJPOZDĚJI DO PONDĚLÍ 3.2. 2020  
 

Vracení peněz VIZ PŘÍLOHA STR. 2 – INFORMACE OD LYŽAŘSKÉ 

ŠKOLY 

Přispívá vám zaměstnavatel např. z FKSP? Pak si domluvte vystavení faktury – pan 

Třešňák – tel. 606 228 571. 

V případě potřeby zapůjčit lyžařskou výzbroj vyplňte ve své třídě do 

tabulky výšku dítěte a zaplaťte spolu s kurzovným i půjčovné: 

Cena výstroje na týden celý set (přilba, boty, lyže): 500,-Kč;  

pouze přilba 100,-Kč pouze lyže 250,- Kč; pouze boty 250,-Kč) 
 

ORGANIZACE VÝCVIKU: Učitelky zajišťují dozor nad dětmi po celou dobu lyžování. 
Docházka dítěte se bude přesně evidovat z důvodu následného vyúčtování. Podle uvedených 

jmen se také píše každému dítěti diplom.  

Děti, které mají svou výbavu, odjíždí 1. den z MŠ již v lyžařské obuvi.  

Děti, které si boty půjčují od SKP si je nechají po celý kurz u sebe (první den odjedou ve 

svých botách, přijedou v půjčených lyžácích (zimní boty přivezeme do školky zpátky) a pak 

již jezdí v lyžácích, v pátek si nezapomenou vzít zase své zimní boty sebou na kopec na 

odjezd, přezkáče necháme na kopci!!!) 

Pravděpodobný Odjezd od MŠ je v 8:00 (autobus bude přistaven cca o 10.min. dříve. 

První den se po příjezdu dovybaví děti, které si budou půjčovat výbavu u SKP . 

Děti se roztřídí podle výkonnosti do družstev a začne samotný výcvik… 

Organizaci nástupu na svačinu zajišťují cvičitelé, podávání svačiny zajišťuje pedagogický 

dozor z MŠ. 

Před odjezdem do MŠ si děti srovnají lyže po družstvech, lyže zůstávají v LŠ SKP. 

Ráno mají děti lyže připravené po družstvech na svahu.  



LYŽAŘSKÝ VÝCVIK DĚTÍ 

   MATEŘSKÝCH  ŠKOL 

    Informace pro rodiče 
Lyžařská škola sportovního klubu POLICIE Liberec, již od 
roku 2003 pořádá kurzy lyžování pro děti předškolního 
věku, ve vlastním skiareálu v Jizerských horách 

v Bedřichově nad koupalištěm u restaurace Dolina 

Areál je vybaven  2x lyžařský vlek POMA, 2x lanový vlek 

poskytujeme : 

 3. vyučovací hodiny denně – 5.dní 

 výuku vyškolenými instruktory dle ČSLŠ 

 dopravu od MŠ na svah a zpět 

 jízdné na vlecích v celém skiareálu 

 zázemí na svačinu a wc 

 pojištění 

 průměrný počet dětí v družstvu 7. 

 poslední den kurzu závody,každý obdrží diplom 

 možnost zapůjčení lyžařské výzbroje včetně přilby 500,-kč/kurz 

 úschovu lyží po dobu kurzu 
                                         neplaťte jinde víc než musite !!! 

                                  cena kurzu : 2250,- kč  
Platba převodem - každý rodič provede platbu za své dítě na účet : 
                                mBank č.ú.  670100 – 2210760162 / 6210                                                                     
do zprávy pro příjemce napíše jméno a příjmení dítěte a název MŠ (nebo adresní ulici MŠ) 
 Platba by měla být provedena nejpozději v týdnu před nastoupením výcviku… 
 Vracení peněz probíhá zpětnou platbou na účet ,rodič ,který platil hotově ve školce a vznikl 
mu nárok na     vratku ,zašle číslo účtu, jméno dítěte a název školky na 
skipolicie@seznam.cz  
Vyúčtování: 
Při absenci dítěte delší než jeden den, se vrací alikvotní částka ponížená o jeden den 
výcviku a to i v případě nenastoupí-li dítě objednaný výcvik vůbec. Při jednodenní absenci se 
nevrací nic. V každém případě, dítěti vzniká nárok na polodenní permanentku na vleky SKP 
s jedním doprovodem (vyčerpat lze kdykoliv v celé sezoně) 
Zapůjčení lyžařského setu /lyže, boty, přilba/ s, nebo bez přilby stojí 500,-kč /výcvik 
Zapůjčení pouze přilby 100 kč,- lyží 250,- kč lyžáků 250,-kč /výcvik 
Při nenastoupení objednaného výcviku s objednáním lyžařského vybavení  se za rezervaci 
lyžařského vybavení účtuje poplatek ve výši 100,-kč . Při přerušení, nebo nedokončení 
výcviku se platba za zapůjčené věci nevrací !  
 

Veškeré informace a dotazy  www.skipolicie.cz    tel: 606 228 571 
info@skipolicie.cz 
Přijeďte si k nám zalyžovat kdykoliv i s rodinou !!! 
                                                                                              Jaroslav Třešňák vedoucí 

Lyžařské školy 
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