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                         LYŽAŘSKÝ KURZ PRO DĚTI 

                           (Informace pro rodiče, MŠ – ZŠ) 

 

                                                          Kurzy pro děti Skalka, z.ú., 28. Října 2092/216, Ostrava, 709 00 

                                              IČO: 03474771 

 

 

 
Milí rodiče, 

jsme rádi, že jste si vybrali naši lyžařskou školu a přihlásili k nám své děti. Aby teď vše 
proběhlo k Vaší spokojenosti, pročtěte si prosím informace a v případě dotazu se na nás 
můžete obrátit. 
 

CENA KURZU:  se vždy odvíjí podle typu kurzu (jestli byla zvolena doprava / svačina ) 

 

CENA ZAHRNUJE:                                                                                                
 5 x 2 hod. výuky včetně přestávky na občerstvení 

 Skipass 

 Kvalifikovaní instruktoři s licencí 

 Vyhřívané zázemí 

 Úrazové pojištění – V případě úrazu prosím kontaktujte koordinátorku kurzu Mgr. Adélu Repákovou 

(Pojišťovna bude požadovat: osobní data zraněného, údaje o vzniku úrazu a lékařskou zprávu) 
 Teplý čaj 

 

PLATBA: 
 Pouze on line, přes stránky www.skalkaostrava.cz. Nejdřív je nutná registrace rodiče nebo 

zákonného zástupce 

 Registrace účastníka kurzu  –  je potřeba vyplnit požadované údaje a zadat svou MŠ nebo ZŠ 

 Vybrat požadovaný kurz a vyplnit potřebné údaje 

 Registrace stačí provést jednou, příště již není potřeba. Máte-li provedenou registraci již 

v minulosti, použijte své stávající přihlašovací údaje – neregistrujte se znovu! 

 Registrace je závazná a kurz je splatný 14 dní od data přihlášení. Prosím rodiče o přihlášení na 

kurz nejlépe 2-3 týdny před zahájením kurzu. 

 Do emailu přijde faktura, kde budou uvedeny platební údaje 

 Platbu provedou zákonní zástupci dětí bankovním převodem:  č.ú. 7652992/0800 

 Variabilní symbol: nachází se na faktuře 

 Zpráva pro příjemce:   jméno dítěte 

 

Lze si také doplatit půjčovné  
 500,- Kč, – možnost zapůjčení lyžařského vybavení na celý kurz (lyže, lyžařské boty, helma) 

 200,- Kč – památeční fotografie, které jsou provedeny profesionálním fotografem  

 

 

http://www.skalkaostrava.cz/
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ORGANIZACE KURZU: 

 Místo průběhu kurzu: Sportovní a lyžařský areál Skalka family park, Ostrava – Vřesina (naproti 

venkovnímu koupališti ve Vřesině) 

 Děti se přezouvají ve vyhřívaných místnostech 

 Výuka probíhá 2 hodiny včetně cca 20 minutové přestávky na svačinu 

 Výuka probíhá hravou, ale metodickou formou. 

 První hodinu probíhá seznámení a je třeba zjistit, jak na tom děti ve skutečnosti s lyžováním 

jsou. Prosím, mějte strpení. První den je nejnáročnější na organizaci – správnost vybavení, 

zjištění dovedností, seznámení. Bude docházet k rozřazení do skupinek a případným přesunům 

 První hodina výuky začátečníků probíhá vždy na malém kopci hromadně a hodně na místě. 

Děti se musí naučit základům jako je vstávání, padání, pohyb v lyžácích, manipulace s lyžemi a 

osvojení rovnováhy na nich 

 Postup skupiny závisí na nejslabším členu skupiny. 

 V případě, že některé z dětí vykazuje výraznější zlepšení, je zpravidla, je-li to ještě možné, přesunuto 

do lepší skupiny.  

 Náhrady za vynechanou lekci jsou kompenzovány 1x vstup all inclusive do areálu 

 LYŽUJEME ZA KAŽDÉHO POČASÍ 

 

Základní prvky výuky: 

 Stabilita na lyžích 

 Jízda po spádnici 

 Zastavení v pluhu 

 Oblouk v pluhu 

 Přívratný oblouk 

 Jízda s holemi 

 Oblouk v paralelním postavení 

 Základní prvky carvingového oblouku 

 Carvingový oblouk 

 

POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNU: 

 Budete-li chtít POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNU, přineste PŘEDEPSANÝ TISKOPIS. My 

Vám jej po skončení kurzu potvrdíme razítkem a podpisem nebo jej zašlete na 

repakova@skalkaostrava.com 

 

PŘÍPRAVA NA KURZ: 

 Oblečte děti přiměřeně aktuálnímu počasí (nezapomeňte na kuklu pod přilbu) 

 Prosíme o označení vlastního lyžařského vybavení jménem dítěte (helma, lyže, lyžáky - 

předejdeme tak možné záměně) 

 Půjčené vybavení je připraveno dle přihlášky na místě a instruktor jej přiřadí k dítěti. 

Všechno vybavení (lyže / helmy / lyžáky) pod celou dobu kurzu zůstává v areálu v uzamčeném 

prostoru.  

 Vlastní lyže doporučujeme nechat seřídit (v případě, že si děti přivezou vlastní, je potřeba si je hlídat 

a mít je podepsané. Děti je často odkládají kdekoli je napadne a potom se nám ztrácejí) 

 Své děti podporujte, povzbuzujte a chvalte 
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ZRUŠENÍ ÚČASTI NA KURZU: 

Pro případ zrušení kurzu ze strany účastníka platí storno poplatky: 
 
STORNO PODMÍNKY: 

 dojde-li ke zrušení aktivity ze strany účastníka, řídí se naše společnost nastavenými storno podmínkami 

 poplatek se vypočítává z celkové částky mimo focení (platba za focení se vrací v plné výši) 

 zrušení aktivity musí být provedeno písemně emailem 
STORNO POPLATKY udávají částku, která zůstává po zrušení aktivity nenávratně firmě 

 50 % z ceny: 8 – 21 dní před zahájením akce (v případě, že je zrušeno 22 dní předem a více, vracíme 
celou částku)  

 80 % z ceny: 1 – 7 dní před zahájením kurzu 

 100 % ceny: v den zahájení kurzu 

 V případě zrušení aktivity ze strany Kurzů pro děti Skalka, bude vrácena celá částka zpět na účet  

 V případě zrušení z důvodu vládních zařízení a ,,vyšší moci,, zůstává organizátorům 15% z ceny kurzu 

 Storno poplatek se neplatí, pokud si účastník (rodiče účastníka) sám najde vhodnou náhradu. 

 Po domluvě lze storno poplatek převést na jiný termín akce (najít jiný termín / vyčerpat si finace třeba 
v létě na tábor) 

 Doporučujeme dítě připojistit na storno z důvodu onemocnění. V případě připojištění storna (pokud dítě 
například onemocní před nástupem na kurz a vy nechcete využít z výše uvedených možností) Vám pojišťovna 
může vrátit poměrnou část financí (dle jejich podmínek). Naše organizace připojištění storna 
nezprostředkovává. V případě zájmu o toto připojištění, se doporučujeme informovat u některých z 
komerčních pojišťoven.          

 Prosíme o včasné oznámení neúčasti dítěte na kurzu. Většina služeb je nasmlouvaná a i při neúčasti 

dítěte nám vznikají náklady, které se musí uhradit. Děkujeme za pochopení. 

 Storno platby za odhlášené dítě bude provedeno pouze na základě písemného sdělení ze zdravotních 

důvodů (doloženo zprávou od lékaře). Storno poplatek se odvíjí od počtu odhlášených lekcí. 

 V případě zrušení výuky ze strany Kurzů pro děti Skalka z důvodů nedosažení kapacity, 

nepříznivých sněhových podmínek nebo extrémně nízkých teplot nevhodných pro výuku, Vám 

nabídneme po dohodě s mš nebo zš jiný termín nebo vrátíme částku v plné výši.  

 V PŘÍPADĚ VHODNÝCH SNĚHOVÝCH PODMÍNEK LYŽUJEME ZA KAŽDÉHO 

POČASÍ 

RODIČE NA KURZU: 

 Prosíme rodiče, aby sledovali výuku z povzdáli. 

 Prosíme, nezasahujte do výuky a nechoďte do dětského skiparku ani na sjezdovku z důvodu 

bezpečnosti a narušování pozornosti dětí věnovanou výuce. 

 Dovolujeme si Vás pozvat do bistra na příjemné posezení v teple, u kávy nebo na něco dobrého 

k jídlu. 

 

UKONČENÍ KURZU: 

 Poslední lekce / den výuky proběhnou ukázkové jízdy a slavnostní ukončení, na které srdečně zveme 

také rodiče, prarodiče, ale i kamarády. 

 Děti Vám předvedou, co se všechno naučily.  

 Před zahájením jízd Vám vždy přes mikrofon ohlásíme, kdo bude na malém svahu, abyste měli 

dostatek času k přesunu. 

 Na závěr kurzu proběhne slavnostní ukončení kurzu a rozloučení 



Skalka Family park s.r.o. Kurzy pro děti Skalka z. ú. 
28. října 2092/216 T: +420 599 520 840 28. října 2092/216 T: +420 739 521 803 
709 00 Ostrava info@skalkaostrava.com 709 00 Ostrava detskysvet@skalkaostrava.com. 
IČ: 28629337 www.skalkaostrava.com IČ: 03474771 www.kurzy.skalkaostrava.com 

 

 

 

 Prosíme rodiče, aby si děti během výuky neodváděli dříve z důvodu bezpečnosti a neodnášeli jejich 

soukromé vybavení (možnost záměny). 

 

 

VÝUKA LYŽOVÁNÍ PO UKONČENÍ KURZU: 

I po skončení kurzu můžou Vaše děti pokračovat v lyžování pod vedením instruktorů formou individuální 

výuky. 

V případě zájmu je nutná elektronická registrace a to na webovýh stánka Skalkaostrava.cz / individuální 

výuka  

 

KDO SE STARÁ O VAŠE DĚTI? 

Koordinátoři kurzu: Mgr. Barbora Kalíšková, Mgr. Adéla Repáková 

Garant kvality výuky: Mgr. Barbora Kalíšková 

Tým kvalifikovaných instruktorů s licencí 

 

KONTAKT: 

 

Mgr. Barbora Kalíšková 

Tel. 736 538 120 

Email: kaliskova@skalkaostrava.cz 

www.skalkaostrava.cz 

FB: https://www.facebook.com/skalka.ostrava 

IG: @skalkafamilyparkostrava 

 

Těšíme se na Vaše děti 

Tým Skalka 
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