
LYŽAŘSKÁ ŠKOLKA ZIMA 2022

Vážení rodičové, vážené paní učitelky. 
Na základě úspěšné spoluprace s partnerem Skiareál Bret, si Vám dovolujeme nabídnout 

pro zimu 2022 již 17. ročník lyžařské školky. 

 školka se uskuteční v termínu:  21.2. - 25.2.2022

 v lyžařském areálu :  SKIAREÁL BRET

 formou půldenních lekcí:           dopoledních lekcí /cca. 8:00 odjezd, 9:00 – 11:00 výuka, 11:45 příjezd/                         
                                                        odjezd / příjezd vždy od školky 

 Skiareál Bret je v dojezdové vzdálenosti od Trutnova cca. 30 minut,v areálu je zajištěno kompletní zázemí, půjčovna, 
zázemí pro převlečení,zázemí pro svačinu atd./,vzdálenost z parkoviště je cca. 50 metrů k místu výcviku, zázemí pro 
děti je v místě výcviku, v případě nepřiznívých přírodních sněhových podmínek je areál je technicky vysněžen             

 půldenní lekce obsahuje kompletní servis / doprava, dle požadavku půjčovna,  dvouhodinová výuková lekce 
2x50min., jízdné na vlecích pro potřeby výuky, pitný režim+svačina ,medaile,fotografie/

 dle zkušeností s organizací je kurz celotýdenní /5 lekcí/ , vybavení zůstává ve skiparku, je tím značně zjednodušena 
veškerá organizace kurzu. Takže děti kromě pondělního příjezdu a pátečního odjezdu,jezdí celý týden jen s 
baťůžkem kde mají náhradní ponožky,rukavice,čepici. Je možnost odjíždět/přijíždět v lyžácích+převlečník,kdy toto 
zůstává ve školce.Urychlí se tím ranní nástup k výcviku.

 vhodné pro předškolní děti, začátečníky / pokročilé

 výuka formou skupinové výuky, dle pokročilosti dětí k výuce bude využíván uzavřený dětský areál s pojezdovým 
pásem, vlekem s nízkým vedením lana a ostatních zařízení areálu dle pokročilosti dětí. 

 výuka probíhá vždy přilbách /vlastní,nebo zapůjčené/+ bezpečnostních vestách pro výrazné odlišení od veřejnosti a 
snadnou kontrolu pohybu dětí. Zapůjčení bezpečnostních vest a přileb je pro každé dítě zdarma.

 Cílem výcviku je zdravý,aktivní pohyb v kolektivu ve venkovním prostředí,zvládnutí samostatného pohybu na
lyžích a osvojení si základních lyžařských dovedností, včetně jízdy na dětských lyžařských vlecích a pravidel 
bezpečného lyžování.

 Cena   celkem za celý lyžařský týden 2500,- Kč v případě zapůjčení vybavení 2900,- Kč                                            
CENA JE KONEČNÁ, ZA VŠE !!!,       /viz.info k platbě/, 

   
 cena obsahuje:  doprava,, 5x dvouhodinová výuková lekce, jízdné na všech vlecích pro potřeby výuky, denní pitný 

režim+svačina, bezpečnostní vesta+přilba, závěrečné závody + medaile,fotografie,případná půjčovna vybavení

 lyžařská akademie je  kompletně pojištěna , doprava je zajištěna pojištěným smluvním dopravcem, v areálu je k 
dispozici první a následná zdr.pomoc

     !!! V případě neúčasti  dítěte  lekci - nemoc, se poměrná částka vrací zpět /viz.info o platbě/

    !!!  Na výcvik je možné využít až 100% příspěvek zaměstnavatele,nebo ZP /dle pravidel zam.,nebo ZP/

    Platební info /převod - hotově v MŠ/, bude upřesněno.

     info k platbám tel. 603214023 
   

informace:
Lyžařská a snowboardová akademie 
tel.603214023 
info@ski-academy.cz



SKIAREÁL BRET :

1. PARKOVIŠTĚ PRO BUS – vzdálenost od zázemí cca. 50 metrů

2. „ZÁZEMÍ“ - vyhřívané „zázemí“ pro převlečení, uložení věcí atd. Každá MŠ má vlastní zázemí po celý kurz. Přímo
vedle dětského areálu, 30 metrů na WC a do místa svačiny a odpočinku.

3. WC – vyhřívané pro potřeby dětí, přímo vedle místa svačiny a odpočinku

3. MÍSTO SVAČINY A ODPOČINKU – vyhřívané, v době svačiny a odpočinku pouze pro MŠ, přímo vedle WC

A – cvičební prostor, rovina,mírný svah – šlapací koberec, 30 metrů od zázemí, 20 metrů od WC a místnosti svačin

B -  dětský lyžařský park – pojezdový pás, vlek s nízkým vedením lana, slalom,figurky atd. Těsně u zázemí pro     
převlečení, 50 metrů od od WC a místnosti svačin

C – kotvičkový vlek Poma – modrá sjezdovka, cca. 100 metrů od WC a místnosti svačin

D – lanová dráha – modrá sjezdovka na které je denně stavěn „štětinový“ dovednostní slalom, těsně u WC a místností
svačin, 50 metrů od zázemí pro převlečení /využití pouze pro školní děti /

E – snowtubing /využití pro školní děti/


