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Propozice kurzu „Dopo na lyžích…“   
  
Termíny konání kurzu  

Od ledna 2020 do března 2020 dle dohody. Uzávěrka předběžných přihlášek do 31. 10. 2019, závazně 

do 30. 11. 2019 

 

Místo konání kurzu  

Výuková lokalita LIVE park Černý Důl, nebo LIVE park Formánky v Janských Lázních. Oba parky jsou 
vybaveny pojízdnými koberci a moderními dětskými pomůckami pro výuku (tunely, vlny, 
slalomy, podjezdy).  
 

Cena kurzu  

2100 Kč včetně DPH na jednoho účastníka kurzu + náklady na dopravu dle vzdálenosti (od 100 do 500 

Kč/os.)  

  

Celková cena za týden zahrnuje:  

•  dopravu od MŠ/ZŠ do areálu a zpět 

•  kurzovné včetně skipasů a vstupu do LIVE parku 

•  pitný režim a svačina  

•  závěrečné závody s odměnami a diplomy 

•  úschovu lyžařského vybavení 

•  možnost bezplatného zapůjčení lyžařské helmy  

Výhodná cena půjčovného 500Kč včetně DPH/týden za dětský lyžařský set včetně lyžařské helmy. 

 

Popis kurzu  

Kurz je určen pro školní a předškolní skupiny dětí všech lyžařských úrovní. Probíhá od pondělí do pátku. 
Výuka je zajištěna hravou formou 2 hodiny denně s malou přestávkou na svačinu. Kurz je zakončen 
závody s odměnami a diplomy pro děti. Doprava od školky nebo školy na kurz a zpět je zajištěna naším 
dopravcem. Po dobu přepravy, přezouvání a svačiny jsou děti v doprovodu pedagogů z MŠ nebo ZŠ. V 
průběhu výuky lyžování jsou děti pod dozorem instruktorů lyžařské školy SkiResort Live. Kurz se koná 
za každého počasí.  
 

Instruktoři  

Všichni instruktoři mají licenci APUL – Asociace profesionálních učitelů lyžovaní, nebo Kurz instruktora 
lyžování s akreditací MŠMT.  
  

Bezpečnost  

Kurz bude probíhat za běžného provozu skiareálů SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC a výukové lokality 
LIVE park Černý Důl/Formánky. Děti budou rozděleny do skupin dle dovednosti a věku přímo na místě. 
Všichni účastníci kurzu budou vybaveni reflexní vestou, helmou a budou dbát pokynů instruktorů. 
S ohledem na maximální bezpečnost je možné po domluvě absolvovat celý kurz v prostorách LIVE 
parku bez využití sjezdovek a lanovek v areálu Černý Důl/ Janské Lázně. 
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Časový harmonogram dopoledního kurzu 

• Příjezd do areálu cca 8.30 – 8:45 – Na místě již bude čekat kompletní tým instruktorů, který 
pomůže s vykládkou vybavení, převlečením dětí a bude také nápomocen při zapínání bot. Děti, 
které nemají vlastní vybavení, odvede do půjčovny, kde spolu s obsluhou půjčovny vyberou 
vybavení přímo na míru.  

• Rozřazení do skupin – Každý instruktor si dle předem připraveného seznamu vytvoří skupinku 

5-8 dětí dle zkušeností malých lyžařů (začátečníci maximálně 5 na jednoho instruktora, 

pokročilí maximálně 8 na jednoho instruktora), rozdá a pomůže obléknout rozlišovací vesty a 

zkontroluje výbavu.  

• Dopolední lyžování cca 9:00 - 11:00 – Výuka lyžování dle rozřazených skupin. Začínající lyžaři 
využívají prostory LIVE parku s pojízdnými koberci a výukovými pomůckami. 

• Zkušenější lyžaři vyrazí na sjezdovky do areálu. Výuka obsahuje jednu přestávku pro doplnění 
tekutin a malou svačinku. Délka přestávky nepřesahuje 20 minut. Přesný čas využití volna 
necháváme vždy na jednotlivých instruktorech, kteří nejlépe vědí, jak jsou jejich děti unavené. 
Po domluvě s pedagogy je možné svačinu vynechat a využít celý čas pro výuku lyžování.   

• Odjezd zpět ke škole – Instruktor opět pomůže s převlečením, pomůže uložit vybavení v naší 

úschovně. Po nástupu do autobusu odjíždí skupina lyžařů zpět ke škole.  

  

Časový harmonogram odpoledního kurzu (program je totožný s programem dopoledním, jen jsou 

rozdílné časy)  

• Příjezd do areálu cca 13:30 – 13:45  

• Odpolední lyžování 14:00 - 16:00  

• Odjezd zpět ke škole 

  

Povinná výbava účastníka  

Každý lyžař musí být vybaven teplým, ideálně nepromokavým, oblečením včetně rukavic, čepice nebo 
kukly. Náhradní rukavice jsou vhodné. Dle možností rodičů lyžařská obuv, navoskované a 
zkontrolované lyže, (lyžařské hole – dle domluvy s organizátorem), lyžařská helma – vše viditelně 
označeno jménem účastníka kurzu. Možnost zapůjčení kompletního lyžařského vybavení ve SkiResort 
Live RENT za speciální cenu 500 Kč včetně DPH/týden.  
  

Jídlo a pití  

V ceně kurzu je teplý nápoj po celou dobu kurzu a malá svačina.  

Kapesné  

Děti mají v ceně kurzu skipasy, svačinu a pití. Není tedy potřeba, aby děti měly peníze s sebou.  

 

Storno podmínky  

Minimální počet účastníků pro konání kurzu je 15. Při zrušení účasti dítěte na již započatém kurzu z 
důvodu nemoci (lékařské potvrzení) bude do vyúčtování počítána pouze poměrná částka za 
absolvované dny kurzu.  
  

Zrušení kurzu pořadatelem  

V případě zrušení kurzu z důvodu sněhových podmínek, nebo zásahu vyšší moci nebude MŠ/ZŠ účtován 
žádný poplatek.  
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Počet lyžařů a doprovod  

K pořádní kurzu je zapotřebí minimálně 15 účastníků z jedné školy nebo školky. Je možné spojovat 
jednotlivé třídy na lyžařskou výuku, avšak s přihlédnutím k věku účastníků kurzu. Maximální počet není 
nijak omezen. Pedagogický doprovod dle uvážení školy (školní řád), minimálně 1 dospělá osoba na 
skupinu účastníků.  
 

Přihlášení a platba  

Předběžné přihlášky po jednotlivých třídách za celou školu nebo školku do 31. 10. 2019. Na základě 
předběžných přihlášek bude stanoven termín konání kurzu. Nejpozději týden před zahájením kurzu 
pošle zástupce MŠ/ZŠ pořadateli tabulku se jménem, věkem a lyžařskou úrovní všech účastníků. Po 
skončení kurzu bude škole vyfakturována příslušná částka. Faktura může být uhrazena bankovním 
převodem, nebo v hotovosti.  
 

Organizátor:  

SkiResort Live s.r.o.  

Černohorská 265  

542 24 Janské Lázně 

IČ: 498 11 428  

Odpovědná osoba: Mgr. Jiří Matějů  

Kontaktní osoba: Jan Mach, email: livecernydul@gmail.com, tel. 776 350 041 
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