Veřejná lyžařská škola Jičín 2020
Vážení zájemci o výuku lyžování nebo snowboardingu každoročně se s Vámi scházíme na
zasněžených svazích a věříme, že tomu bude tak i nadále.
Zde uvádíme informace pro nadcházející sezónu 2020.
Výuka bude probíhat každou sobotu od 11. ledna do 8. února 2020 dle sněhových
podmínek.
Jedna výuková lekce bude trvat 4 hodiny, dle platnosti skipasu, např. 9:30 – 13:30.
Kurzovné je stanoveno ve výši 2000 Kč a zahrnuje všech 5 výukových lekcí.
Skipas si každý účastník hradí sám.
Místem výuky je areál Šachty a Petruškovy Vrchy ve Vysokém nad Jizerou.
Podmínky pro přijetí do VLŠ
- děti od pěti let, dospělí bez omezení
- správně připravená lyžařská výzbroj (lyže, hůlky s poutky a talířky, lyžařské boty, přilba)
a výstroj (sportovní oděv, čepice, lyžařské brýle, rukavice)
- doporučujeme: pár náhradních rukavic, čaj v termosce, svačinu, lyžařskou obuv
vloženou do batohu nikoliv do igelitové tašky a svázané lyže, nejlépe ve vaku!
Přihlášení do kurzu
Kurzovné 2000,- Kč uhradit nejpozději do 08. 01. 2020 bankovním převodem na účet VLŠ
248 992 859 / 0300, variabilní symbol: datum narození uchazeče ve formě rrrr.mm.dd, do
kolonky zpráva pro příjemce: jméno a příjmení uchazeče, e-mail rodiče či zákonného
zástupce a poznámku, zde bude výuka na lyžích (L) nebo na snowboardu (S).
Po zaslání a připsání peněz na účet se jméno uchazeče objeví v seznamu přihlášených na
webu VLŠ (www.vlsjicin.com).
Po telefonické dohodě je možná i platba v hotovosti.
Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit kurzu z důvodu nemoci, musí přinést písemné potvrzení
od lékaře. Jedině tehdy budou peníze vybrané VLŠ vráceny.
Doprava autobusem bude zajištěna v případě účasti minimálního počtu 20 uchazečů.
Prosíme rodiče, aby nám dali informaci (na mail: pavel.hejl@centrum.cz nebo telefonicky)
jakým způsobem se bude jejich dítě do Vysokého dopravovat.
Např: Jan Novák + doprovod - doprava autobusem nebo Ivo Novák - doprava vlastní.
Pro rodiče s vlastní dopravou je nutné, aby své dítě předali instruktorům u autobusu
(příjezd autobusu cca v 8:50 na parkoviště).
V případě zájmu pouze o dopravu do skiareálu je cena jízdného 150,- Kč.
V případě doprovodu je cena jízdného 100,- (u dětí starších šesti let).
Odjezd v 8:00 hodin na obvyklém místě – na začátku lipové aleje u nemocnice.
Návrat do Jičína bude po 15:00 hodině.
VLŠ JIČÍN

