
 

 

rádi bychom Vás informovali, že Lyžařská škola Bubákov pořádá ve spolupráci s Vaší základní 

školou pětidenní odpolední lyžařské a snowboardové kurzy pro děti od 1. do 6. třídy. 

Termíny:  15. – 19. 1. 2018  

12. – 16. 2. 2018 

5. – 9. 3. 2018 
v obou termínech pořádáme výuku lyžování i výuku snowboardu 

 

Cílem výcviku je naučit a zdokonalit děti v lyžování nebo snowboardování. Začátečníky naučit 

základům lyžování či snowboardování, výuka se uskuteční v ohraničeném prostoru LŠ Bubákov 

s použitím jezdícího pásu (koberce). Lyžaři či snowboarďáci „pokročilí“, kteří již zvládnou jízdu 

v pluhu, zastavit a zatáčet, se naučí pravidlům jízdy na „velké“ sjezdovce a jízdě na vleku a na 

lanovce a zdokonalí se v jízdě. V areálu na bezpečnost dohlíží Horská služba. 

Ve dnech výcviku bude přihlášeným dětem upraven školní rozvrh (uvolnění z vyučování v 11.30 

hod.). Po obědě ve školní jídelně následuje odvoz od školy do Ski areálu Bubákov, cca v 12.45 – 

13.00 hod., příjezd ke škole cca v 16.00 – 16.30 hod. 

Cena   1130 Kč 

 

V ceně kurzu je zahrnuta výuka s kvalifikovanými instruktory, doprava, permanentka, certifikát o 

absolvování kurzu, občerstvení, odměny a diplom pro děti. 

Možnost zapůjčení lyžařského či snowboardového vybavení včetně přilby a lyžařských brýlí. 

Cena: 120 Kč/den. Spolupracujeme s lyžařskou půjčovnou JETTY – kontakt: pan Vít 

499 421 120. Zajišťujete si a vyzvedáváte vybavení osobně. 

 

Podmínka: podepsané lyže či snowboardy a seřízené bezpečnostní vázání – zodpovídají 

rodiče!!! 

  nepromokavé rukavice (NE pletené) 

doporučujeme vlastní úrazové pojištění dítěte, LŠ má pojištění na odpovědnost instruktora 

 
V případě zájmu o tento výcvik se nahlaste v kanceláři vaší školy nebo na e-mail 

škola@bubakov.cz do úterý před konáním kurzu, tzn. do 9. 1., 6. 2., 27. 2. 2018 Děkujeme.  

Vyplněný formulář, souhlas s předáním dítěte instruktorovi (pro děti, které navštěvují družinu) a 

peníze předejte v obálce se jménem dítěte první den instruktorovi ve skibusu. 

V případě velmi nepříznivého počasí se kurzy přesouvají.   

Na Vaše ratolesti se těší 

PaedDr. Ivana Kinclová 

Tel.: +420 608 843 187, Email: skola@bubakov.cz 
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