Lyžařská a snowboardová škola SKI BAIER
České Petrovice

PŘIHLÁŠKA
sobotní lednový kurz 2022
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: …………………………………………………………..
DATUM NAROZENÍ: …………………………………..
ADRESA: ……………………………………………………………………………………………………………………..
EMAIL: ……………………………………………
MOBIL: …………………………………………...
POŽADAVKY RODIČŮ / PŮJČOVNA:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMÍNY KURZU (soboty): 8.1., 15.1., 22.1., 29.1.2022
Lyžařská školka (začátečníci od 4 let, skupina 2-4 os.) ODPOLEDNÍ 13:00-16:00

2.200,-

Lyžařská škola (pokročilý, nutné již zvládnuté základy, skupina do 11os.) 9:30-15:30

3.200,-

12h
výuky
20h
výuky
označte

V ceně kurzu je zahrnuto:
Pojištění, výuka pod vedením kvalifikovaných instruktorů, 4x oběd v restauraci (školka bez oběda), horký čaj
v průběhu každého dne výuky, závěrečný závod, drobné upomínkové předměty, slevy 30% na vlecích a v půjčovně.
Po ukončení kurzu pro každého ZDARMA 1 celodenní permanentka do Sportareálu České Petrovice v sezóně 2022.
Cena nezahrnuje dopravu a vleky! Doprava vlastní!
Všeobecná ustanovení:
a) V případě špatných sněhových podmínek může lyžařská škola dále /LŠ/ posunout termín konání.
b) V případě, že se na horách prudce změní počasí (vánice, silný déšť) může LŠ zvolit náhradní program.
c) V případě, že počasí nedovolí LŠ odjet všechny kurzy v sezóně 2022, přesune kurzovné do r. 2023 (nepravděpodobné).
d) V případě absence účastníka omluvené nejméně 2 dny před termínem, budou vráceny nenaběhlé
náklady (za oběd). Nebo lze za omluveného účastníka poslat náhradníka ve stejné lyžařské skupině.
e) Rodiče (zák. zástupci) se zavazují, že lyžařské bezpečnostní vázání dítěte bude odborně přezkoušeno
a seřízeno. Doklad o seřízení bude LŠ k dispozici až do konce kurzů.
f) Rodiče (zák. zástupci) svým podpisem potvrzují, že přihlášený(á) je psychicky a fyzicky schopen(a)
absolvovat výcvik ve sjezd. lyžování v sezóně 2022.
g) Rodiče (zák. zástupci) svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů dětí (fotografií a videí).
h) V případě, že bude nutné kurz zrušit na základě státního nařízení ohledně pandemie, bude účtován
stornopoplatek 100,- na již vynaložené náklady (např. pojištění).
Přihlášky posílejte na email: skiskolapetrovice@gmail.com. Při platbě prosím uvádějte do zprávy pro
příjemce jméno dítěte. Platbu je nutno provést do 15.12.2021. Bankovní spojení: Air Bank 1451390014/3030.

DATUM ………………………

PODPIS ………………………………

