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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. 
 

TERMÍN KURZU:  14.2. – 18.2. 2022  DOPOLEDNE 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 

7:55                   odjezd MŠ Křižíkova 

8:00                   odjezd MŠ Šafaříkova 

8:20 – 8:50       příjezd na Skalku, příprava na lyžování 

8:50 – 10:50     lyžařská výuka, přestávka na svačinku 

11:15                odjezd ze Skalky 

11:30                příjezd MŠ Šafaříkova 

11:35                příjezd MŠ Křižíkova 

   

 

CENA ZAHRNUJE:                                                                                                
 Doprava autobusem od Vaší školky nebo školy do našeho areálu a zpět  

 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, 

repakova@skalkaostrava.com  

(Pojišťovna bude požadovat: osobní data zraněného, údaje o vzniku úrazu a lékařskou zprávu). Pojištění platí 

pro všechny, kteří mají uhrazený kurz nejpozději 3 dny před začátkem kurzu. 
 Teplý čaj 

 Svačina 

 

FOCENÍ: 
 Focení s profesionálním fotografem probíhá každé úterý. V případě, že se den změní, budeme se Vás snažit 

informovat  

 Získáváte 4 ks fotografií (10 x 15 cm) 

 

 

mailto:repakova@skalkaostrava.com


Skalka Family park s.r.o. Kurzy pro děti Skalka z. ú. 
28. října 2092/216  28. října 2092/216  
709 00 Ostrava  709 00 Ostrava  
IČ: 28629337  IČ: 28629337  

 

 

 

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 

 Za děti po dobu lyžařské výuku (na svahu) zodpovídá instruktor 

 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 

 LYŽUJEME ZA KAŽDÉHO POČASÍ 

 

 Vzhledem ke covidové situaci, by měly děti mít v autobuse roušky 

 Děti budou v rámci vnitřních prostor co nejvíce děleny do skupin dle školek 

 

Základní prvky výuky: 

 Stabilita na lyžích 

 Jízda po spádnici 

 Zastavení v pluhu 

 Oblouk v pluhu 

 Oblouky z přívratu 

 Oblouk v paralelním postavení 

 Základní prvky carvingového oblouku 

 

POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNU: 
 Budete-li chtít POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNU, pošlete PŘEDEPSANÝ TISKOPIS po pedagogovi 

z Vaší mš nebo zš nejpozději do středy. My Vám jej potvrdíme razítkem a podpisem 

 V pátek předáme potvrzené tiskopisy zpět 

 

PŘÍPRAVA NA KURZ: 
 Oblečte děti přiměřeně aktuálnímu počasí (nezapomeňte na kuklu pod přilbu) 

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

předejdeme tak možné záměně), lyžařské vybavení zůstává celý týden na Skalce 

 Lyže doporučujeme nechat seřídit (hole nebrat, popř. zapůjčíme. 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 

 Prosíme, aby si děti první den odvezli zpět své obaly na lyže a lyžáky a přivezli je až v pátek na konec kurzu 

 

ZRUŠENÍ ÚČASTI NA KURZU: 

Pro případ zrušení kurzu ze strany účastníka platí storno poplatky: 

 Storno poplatky určují částku, která zůstává, v případě zrušení kurzu ze strany účastníka, organizaci. 

 Vypočítávají se z celkové částky mimo pojištění storna a focení 
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 50 % z ceny - déle než 8 dní před začátkem kurzu  

 80 % z ceny - 1 – 7 dní před zahájením  

 100 % ceny - Při nástupu na kurz        

 

 Možnost připojištění storna: 100,- Kč/ kurz 

 V případě nemoci nebo závažných událostí v rodině vyplácí pojišťovna 80 % storno poplatku. Pojištění se 

nevztahuje na neomluvenou neúčast z jiných důvodů. Pojištění není naší službou, nabízíme Vám pouze 

jeho zprostředkování pro Vaše pohodlí.  

 Dojde-li k následnému řešení, vystavíme Vám tiskopis, který je potřeba osobně vyzvednout a poté si věc 

řešíte sami. Tiskopis je nutné nechat potvrdit i lékařem. Dále budete potřebovat fakturu a výpis z účtu. Ze 

zkušenosti víme, že je dobré přiložit i emailovou komunikaci. 

 V případě, že si pojištění nesjednáte, platí storno podmínky viz. výše. 

 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 zrušení kurzu z důvodu vládních nařízení a zásahu ,,vyšší moci,, zůstává 15% z ceny 

kurzu organizátorům 

 V PŘÍPADĚ VHODNÝCH SNĚHOVÝCH PODMÍNEK LYŽUJEME ZA KAŽDÉHO POČASÍ 

RODIČE NA KURZU: 

 Prosíme rodiče, aby sledovali výuku zpovzdálí 

 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 den kurzu proběhnou závody v brankách (týká se dětí, které jezdí na velkém svahu), na které srdečně 

zveme také rodiče, prarodiče, ale i kamarády 

 Při příznivém počtu dětí na velkém kopci proběhnou závody po svačince. V případě velkého počtu dětí je 

zahajujeme chvíli po začátku výuky. V půlce týdne se vždy dohodneme s pedagogy a informujeme, kdy 

závody proběhnou 

 Na dětském kopci proběhnou pouze ukázkové jízdy toho, co se děti naučily 

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

času k přesunu 

 Na závěr páteční výuky proběhne slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení kurzu 

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

vybavení (možnost záměny) 

 Po slavnostním vyhlášení budou děti předány paní učitelce (panu učiteli), aby měli přehled o předání 

dětí. Prosím rodiče, aby toto respektovali a umožnili pedagogům jednodušší a bezpečnější předání dětí 

 

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 na kontaktech uvedených níže. 
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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 volat mezi 11 – 17 (jinak jsme na svahu a učíme), pokud nezvedáme telefon, zavoláme 

zpět 😊 

Email: kaliskova@skalkaostrava.com 

www.skalkaostrava.cz 

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

 

Těšíme se na Vaše děti 

Tým Skalka 
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