ŠKOLA LYŢOVÁNÍ
A SNOWBOARDINGU
PROVOZ DENNĚ: 9 - 16 h
REZERVACE 8 – 19 h na tel: 601 231 621 ( i SMS ) mailem:

SKI AREÁL KUBOVA HUŤ

mgr@iol.cz

CENÍK LYŢAŘSKÉ ŠKOLY :
Výuková lekce trvá 50 minut

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
350,- Kč / lekce
SKUPINOVÁ VÝUKA ( 2 – 3 ţáci)
250,- Kč / osoba a lekce
PŘEDPLATNÉ INDIVIDUELNÍ VÝUKY
1.500,- Kč / 5x lekce osoba
PŘEDPLATNÉ SKUPINOVÉ VÝUKY
1.000,- Kč / 5x lekce osoba

SKI AREÁL HORNÍ VLTAVICE +420 736 687 425
Ski-Areály disponují
systémem umělého
zasněţování.
Sjezdové tratě jsou
prŧběţně udrţovány
v běţném standardu.
Výuka je zajištěna
profesionálními
cvičiteli lyţování na
všech úrovních, od
začátečníkŧ po
pokročilé, včetně
nejvyšší sportovní.
Moţnost výuky
v němčině, angličtině a ruštině.

www.kubovahut.info www.ski-vltavice.cz www.ski-kubovka.cz

DOTOVANÁ VÝUKA LYŽOVÁNÍ O VÍKENDECH
„ZIMA 2011“
Pro žáky základních škol
Ve ski-areálech Kubova Huť a Horní Vltavice
Na Kubově Huti: 8.-9.1., 21.-22.1., 5.-.6.2., 19.-20.2., 5.-6.3., 19.-20.3. 2011
V Horní Vltavici: 15.-16.1., 29.-30.1., 12.-.13.2., 26.-27.2., 12.-13.3., 26.-27.3. 2011
Lyţařská škola působící v lyţařských areálech Kubova Huť a Horní Vltavice připravila ve
spolupráci s těmito ski-areály na nadcházející zimní sezónu víkendové sponzorované výukové lekce
zaměřené na podporu rozvoje lyžařských dovedností dětí základních škol našeho regionu.
Jsou určené jak úplným začátečníkům, tak pokročilým lyžařům, kteří by měli zájem o sportovní
lyžování.
Pro všechny školáky je připraven dotovaný program výuky lyţování a snowboardingu,
rozdělený do čtyř půldenních lekcí.
Informace pro účastníky :
Presentace: od 9:30 do 10:00 h u areálu lyžařské školy v místě konání
V ceně dotovaného školného - 150,- Kč za účastníka je zahrnuto:
- výuka lyžování nebo snowboardingu 2 hodin
- jízdné na vleku
- malé občerstvení pro každého žáka
Vlastní výuka : 10:00 – 12:00 hodin
-

začátečníkŧ a mírně pokročilých na malém vleku v areálu lyţařské školy

-

vyspělých lyţařŧ a více pokročilých na velkém vleku na sjezdové trati

-

v prŧběhu výuky bude malá přestávka na občerstvení, které je v ceně školného

Na všechny účastníky čekají kvalitně upravené svahy s umělým zasněţováním, profesionální
učitelé lyţování, občerstvení a hlavně přátelská atmosféra.
Zájemci o zapůjčení lyžařské nebo snowboardové výstroje se mohou obrátit na pŧjčovnu se
servisem na Kubově Huti, kde budou mít účastníci zvýhodněné ceny.
Doporučujeme provést rezervace předem telefonicky 601 231 621 nebo mailem mgr@iol.cz.
SKI AREÁL KUBOVA HUŤ
SKI AREÁL HORNÍ VLTAVICE
PŦJČOVNA LYŢÍ A SNOWBOARDŦ

Vladimír Vykydal
Jaroslav Mach
Eva Tichá

721 267 867 ski-kubovka@seznam.cz
728 980 430
tjhv@seznam.cz
775 156 814 eva.tt@seznam.cz

www.kubovahut.info , www.ski-vltavice.cz , www.ski-kubovka.com, www.kubovahut.cz, www.hornivltavice.cz

