
 

 

                      Lyžařská a snowboardová škola SKI BAIER  
  České Petrovice 

INFORMAČNÍ DOPIS 
                      nedělní lednový kurz 2022 

 

Vážení rodiče, 

obracím se na Vás s podrobnými informacemi k již 28. ročníku kurzu Lyžařské školy SKI BAIER ve Sportareálu 

České Petrovice. 

Letos se bude jednat o kurz, který začne 9.1.2022 a bude postupně následovat dalšími třemi nedělemi a to 16.1., 

23.1. a 30.1.2022. 

 

Do nedělního kurzu můžete přihlásit své děti do skupiny: 

1. Lyžařská školka (2.200,-) začátečníci od 4 let, na instruktora maximálně 4 os. 
NOVĚ se kurz pro skupinu začátečníků bude konat pouze v odpoledních hodinách a to od 13:00 – 16:00.  
Celý kurz zahrnuje 12h výuky.  
 
 
V ceně kurzu je zahrnuto: pojištění, výuka pod vedením kvalifikovaných instruktorů, horký čaj v průběhu každého 

dne výuky, závěrečný závod, drobné upomínkové předměty, 30% slevy na vlecích a v půjčovně. Po ukončení 

kurzu pro každého 1 celodenní permanentka do Sportareálu České Petrovice v sezóně 2022.  

Doprava vlastní! 

V ceně kurzu nejsou zahrnuty vleky. Cena zvýhodněného jízdného za provázkové vleky (lyžařská školka) pouze 

100,-/odpoledne. Jízdné se platí každé ráno před výukou. Při přechodu na velké vleky 260,-/den. 

 

Pro účastníky kurzu je zajištěna sleva v půjčovně lyží přímo v areálu. Kompletní lyžařská výzbroj do 120cm výšky 

lyží, Vás v případě zájmu vyjde na 170,-Kč/den. Půjčovné lyží nad 120cm výšky stojí 250,-Kč/den. V případě 

zájmu nezapomeňte tuto informaci zapsat přímo do přihlášky a poznamenat výšku, váhu a velikost nohy dítěte. 

Platí se každé ráno přímo v půjčovně, která je hned vedle vstupu do zázemí lyžařské školy. 

Ve Sportareálu v Českých Petrovicích budou v provozu 2-3 vleky Poma a 2 vleky provázkové. Pro nejmenší děti 

a úplné začátečníky bude připraveno dětské hřiště. Součástí dětského hřiště je také naše prosklené zázemí, kde 

se mohou děti ráno přezout a bude zde přichystán teplý čaj. K dispozici nejen dětem, ale také Vám rodičům je 

zastřešený a prosklený SKI BAR. Všechny sjezdovky, včetně dětského hřiště jsou zabezpečeny umělým 

zasněžováním, čímž jsou snižována rizika při nedostatku přírodního sněhu.  

Pokud Vás naše nabídka zaujala a rozhodnete se zapojit do kurzu Lyžařské školy, vyplňte prosím přihlášku a 

zašlete na emailovou adresu co nejdříve.  



 

 

Peníze prosím zasílejte na bankovní spojení: Air Bank 1451390014/3030 a při platbě prosím uvádějte do zprávy 

pro příjemce jméno dítěte. Přihláška je platná po zaplacení. V půlce prosince obdržíte podrobné organizační 

informace emailem. 

Přihlášku zašlete na skiskolapetrovice@gmail.com nebo na adresu: 

Lyžařská a snb škola SKI BAIER 
Lucie Sodomková Baierová 
České Petrovice 58 
564 01 Žamberk 
 
Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci a společné zážitky. 

Za lyžařskou a snowboardovou školu SKI BAIER, 

Bc. Lucie Sodomková Baierová 
 
Tel. +420 728 220 142 
www.skiskola-ceskepetrovice.cz 
www.ceskepetrovice.com 
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