
      SKI-KLUB Hradec Králové - lyžařská škola 

POŘÁDÁ V ZIMNÍ SEZÓNĚ 2018 VÝUKU SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ A 
SNOWBOARDINGU 

FORMOU 6-TI JEDNODENNÍCH SOBOTNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ 
PRO DĚTI OD 4 DO 18 LET V CENĚ JIŽ OD 495,-Kč/den 

Výuka: 

Výuku zajišťuje zkušený tým kvalifikovaných instruktorů lyžování a snowboardingu s platnou 

licencí Svazu lyžařů ČR podle současné ověřené metodiky SL. 
Ceny: 

2980,- Kč lyžařská škola (děti 7-18 let) / 6 kurzů sjezdového lyžování nebo snowboardingu vč. 
dopravy 

3100,- Kč lyžařská školka (děti 4-6 let) / 6 kurzů sjezdového lyžování vč. dopravy dítěte +  

+ 900,- Kč za dopravu rodičovského doprovodu 

1350,- Kč / den v případě zájmu o individuální výuku. 

Slevy: 

Nabízíme slevu ze základní ceny pro 2. přihlášené dítě (sourozence) a pro účastníky alespoň 

jednoho z dřívějších kurzů v lyžování nebo snowboardingu v naší Lyžařské a snowboardové 

škole pořádaného v minulých sezónách. Slevy se nesčítají. 
Sleva na 2. dítě ze základní ceny: 250,- Kč 

Cena pro účastníka dřívějšího kurzu za Lyžařskou nebo SNW školu: 2860,- Kč 

Cena pro účastníka dřívějšího kurzu za Lyžařskou školku: 3000,- + 900,- Kč 

V ceně kurzu: 

doprava autobusem z Terminálu HD v Hradci Králové - Olešnice v Orl.h. (případně do Jánských 

lázní) a zpět (výběr střediska podle sněhových podmínek, areál v Olešnici disponují sněhovými 

děly na technický sníh) 
rozřazovací test, výcvik pod vedením kvalifikovaných cvičitelů 

úrazové pojištění 

závěrečný závod s odměnami 

Zajišťujeme: 

pro účastníky kurzu zvýhodněné ceny permanentek 

po dohodě individuální výuku dospělých 
poradenskou činnost v oblasti výběru výzbroje, výstroje, servisu 

Terénní podmínky: 

k dispozici 2 vleky 

délky vleků: 550 a 400 m 

délka sjezdové tratě: 550 m 

Pro úplné začátečníky využíváme dětské hřiště s dětským vlekem ideálním pro začínající lyžaře. 
Doporučení: 

Zájemcům o výuku i doprovodu se doporučuje stát se členem Svazu lyžařů – Úseku základního 

lyžování a využít výhody členství ve SL. Výhody na stránkách svazu viz: http://www.czech-
ski.com/evidence/vyhody-clenstvi 
Termíny kurzů: 

leden 2018   -   6.    13.    20.    27.   - soboty 

únor 2018    -    3.     10.   - soboty 
 

Informace a přihláška: 

Další informace telefonicky nebo emailem: 

Ing. Jan Kolomazník 

Tel: +420 604 781861, 776 888651 (celodenně) 

E-mail: info@skiklubhk.cz    web: http://www.skiklubhk.cz  
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