
Lyžařské začátky v Janských Lázních

Dopolední lyžařský kurz pro děti z mateřských škol/základních škol

Popis kurzu:
- 5ti denní výjezdový lyžařský kurz (Po-Pá) pro děti od 4 let.
- 2 hodiny denně na lyžích (8:30-10:30 nebo 14:00-16:00)
- náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, která je přizpůsobena těm nejmenším dětem. Výuka 
probíhá formou her a soutěží na lyžích i bez nich. Na konci kurzu probíhají závody pro děti. 
- Odjezd od školky/školy a příjezd opět ke školce/škole, po celou dobu jsou děti v doprovodu p. 
učitelek z MŠ.

Místo konání kurzu:
Kurz je realizován ve Skiareálu Janské Lázně. Výuka probíhá v jednom z nejmodernějších dětských 
parků, který je vybaven lyžařským kolotočem, pojízdným lyžařským pásem, provazovým vlekem a 
spoustou hraček, figurek, tunelů a podjezdů.  Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku v pluhu 
pokračuje výuka na veřejných sjezdovkách.

Bezpečnost:
- rozdělení dětí do skupin dle dovedností a věku přímo na místě.
- malé skupiny, max. 6 dětí na 1 instruktora (v závislosti na věku a úrovni lyžařských dovedností)
- zapůjčení bezpečnostních vest a helem pro každé dítě zdarma.
- všichni naši instruktoři mají licence instruktorů lyžování od Asociace profesionálních učitelů 
lyžování ČR

Další informace:
- doprava je zajištěna dopravcem od lyžařské školy K+K Ski School s.r.o.
- lyžařské vybavení (lyže Blizzard, Sporten, Rossignol, boty Dalbello) Vám rádi zapůjčíme na celou 
dobu kurzu (5 dní) za cenu 550 Kč. Cena je splatná spolu se zaplacením kurzu. Vybavení bude tak 
připraveno pro Vaše dítě přímo na místě výuky.
- vlastní i půjčené lyže je možné uschovat v místě konání kurzu.
- min. počet dětí z jedné MŠ, ZŠ pro uskutečnění kurzu je 10 dětí. Pokud nebude naplněn autobus z 
jedné MŠ, ZŠ (min. 40 dětí), budou jednotlivé MŠ, ZŠ spojovány.

Nemoc dítěte:
V případě nemoci dítěte (musí být doloženo potvrzením od lékaře, které nám bude doručeno 
nejpozději v den ukončení kurzu) Vám bude nevyčerpaná část peněz vrácena prostřednictvím 
poukazu na služby Lyžařské školy K+K Ski School.



Orientační harmonogram  kurzu:

Dopolední varianta:
7:00 - 7:30 Odjezd od Vaší mateřské nebo základní školy (záleží na vzdálenosti MŠ od ski areálu)
8:15 – 8.30 Příprava na výuku
8.30 – 10:30 Výuka lyžování (přestávka na svačinku)
10:30 – 10:45 Příprava na odjezd
11.30 – 12:00 Příjezd k Vaší mateřské nebo základní škole

Odpolední varianta:
12.30-13.00 Odjezd od Vaší mateřské nebo základní školy (záleží na vzdálenosti MŠ od ski areálu)
13.45-14.00 Příprava na výuku
14.00-16.00 Výuka lyžování (přestávka na svačinku)
16.00-16.15 Příprava na odjezd
17.00-17.30 Příjezd k Vaší mateřské nebo základní škole

Cena kurzu:
Cena kurzu bez dopravy v areálu Janské Lázně je  za 10 hodinový kurz  1590 Kč na žáka. 
Dopravu Vám rádi zajistíme a předem naceníme.

Cena zahrnuje:
10 hodin výuky lyžování (včetně rozdělení dětí do skupin a závěrečných závodů),  vstup do dětského 
lyžařského parku, teplý nápoj po celou dobu výuky, možnost úschovy lyží v místě konání kurzu, 
organizaci závodů, včetně drobných cen pro vítěze a diplomů pro všechny účastníky kurzu, 
fotodokumentaci kurzu.

Cena nezahrnuje:
Jízdné na veřejných vlecích areálu (pouze pro pokročilé), které činí maximálně 250 Kč za půlden. 
Platí se poslední den při odjezdu autobusu učitelkám z MŠ dle rozpisu od instruktorů. 

Přihlášky prosím odevzdávejte ve Vaší školce/škole 

Platba:
Platba celé částky za kurz a půjčovné probíhá předem, na účet K+K Sport School s.r.o. nebo v  
hotovosti v mateřské škole ve dnech předem sjednaných s mateřskou školou.

Kontakt:
K+K Ski School s.r.o.
E-mail: adam  @ski-school.cz  
Tel.: +420 731 655 431
www.ski-school.cz
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