
   

 

 

 

 

 

Vážená školo, vážení rodiče ZŠ HODKOVICE NAD MOHELKOU 

Rádi bychom Vám představili nabídku naší firmy www.sport-kids.cz  pro letošní sezónu 2019/2020.  

Naše firma se lyžování věnuje od roku 2002 a více informací a recenzí o nás získáte na našich stránkách. 

ZIMA 2019/2020 

ODPOLEDNÍ TÝDENNÍ KURZ LYŽOVÁNÍ nebo SNOWBOARD PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU s dopravou tam a zpět. 

( termín pro HOKOVICE n.M. je: 10. – 14.02.2020 ) 

vhodný pro začátečníky až mírně pokročilé 

LUČANY nad Nisou – VLEK U PILY    www.vlekupily.cz 

Odpolední intenzivní kurz lyžování nebo snowboardu s dopravou z Vaší ZŠ a zpět, Lučany nad Nisou – vlek Pila. 

Pondělí – pátek - čas výuky:  14:00 – 16:00 hodin 

 Odjezd od školy: 13:30 hodin    Předání rodičům před školou: 16:45 hodin 

O kurzu: 

První den děti rozdělíme do malých skupin dle jejich dovedností, průběžně kontrolujeme skupiny a děti posunujeme do skupin dle jejich 

výkonnosti. Ti, co již umí na vleku, mají samostatné družstvo a jdou ihned na vlek. 

Ti zkušenější, kteří již zvládají základy lyžování, trénují carving a základy freestyle. Děti v kolektivu dělají rychlé pokroky, sledují spolužáky a 

nechtějí zůstat pozadu.  

Vše vyvrcholí závěrečnými závody, kde se neměří čas a vyhrává každý, kdo dojede do cíle. Děti odcházejí s diplomem, dárkem a s upřímným 

nadšením a láskou pro lyžování či snowboardingu.  Cílem je si ten týden užít a najít krásu zimních sportů. Na tyto závody jste vítáni.  

Cena kurzu:  2500,- lyže  

Cena kurzu:  2700,- snowboard 

Cena zahrnuje: celkem 5x2 hodiny výuky lyžování, 5x odpolední skipas, 5x dopravu, úschovu lyží, pojištění odpovědnosti, 

závěrečné závody.  

Možnost zapůjčení kompletu za zvýhodněnou cenu: 800,- / komplet  

TUTO AKCI ORGANIZUJE SPORTOVNÍ AGENTURA SPORTKIDS. Vaše škola nám umožnila Vás oslovit. 

PŘIHLÁŠKY NA: www.sport-kids.cz v sekci kurzy a tábory / 5ti denní ODPOLEDNÍ KURZ PRO ZŠ 

MINIMÁLNÍ POČET PŘIHLÁŠENÝCH JE: 16 DĚTÍ  

*v případě špatných sněhových podmínek ve Ski areálu Pila, se kurz přesouvá do jiné vyhovující horské lokality v Libereckém kraji. 

V případě dotazů kontakt na e-mailové adrese: iveta@sport-kids.cz nebo tel.: +420 777 001 044 Iveta Hergesell. 
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