ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - „USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ“ pro malé školáky, pro sezónu 2017/2018 Více informací najdete na www.usmevavelyzovani.cz

Třída:___________

Popis kurzu: • 5-ti denní výjezdový kurz (Po-Pá). • 2 hod. lyžování denně. • Skupinová výuka lyžování speciálně vedená pro děti. Místo konání kurzu: • Budeme je učit lyžovat v lyžařském středisku SKI AREÁL PALKOVICE.
Cena týdenního kurzu je 1.790Kč a zahrnuje: • 10 hod. výuky lyžování. • Dopravu do místa konání kurzu a zpět. • Vstup do lyžařského parku. • Skipasy. • Pojištění odpovědnosti. • Úrazové pojištění. • Teplý nápoj po celou
dobu výuky. • Úschova lyží v místě konání kurzu. • Organizaci závodů s drobnými cenami pro vítěze a diplomy pro všechny účastníky kurzu. • Zdarma zapůjčení bezpečnostních vest a helem pro každé dítě.
Další možné platby: • Zapůjčení lyžařské výstroje za 300kč/týden. Termín kurzu se dozvíte po uzavření přihlášek koncem října. Splatnost kurzu je do 20.11.2017

NÁVRATKU PROSÍM VRAŤTE OBRATEM ZPĚT DO ŠKOLY TŘÍDNÍ UČITELCE do 5.10.2017.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se podrobně seznámil(a) s Všeobecnými podmínkami účasti na akci

"USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ" a souhlasím s nimi – k dispozici na www.usmevavelyzovani.cz/pro rodiče. Také stvrzuji, že dítě nemá žádné zdravotní omezení pro absolvování zvoleného kurzu.
Půjč.výbavy, 300kč/kurz
Příjmení a jméno

Tel.na rodiče

E-mail

Úrazové pojištění

Lyže, výška

Váha

Obuv -

ANO/

Datum

dítěte

dítěte

velikost

NE

narození

Lyž.úroveň
A–umí,vlek

Adresa bydliště

B-umí
C-neumí
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zákonného
zástupce
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