
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Pětidenní výjezdový  lyžařský kurz na Bílé 

s instruktory SUN SKI 16. – 20. 1. 2017   

Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobena věku dětí    
Kurz je realizován ve SKI areálu Bílá s nejmodernějším dětským lyžařským 

vlekem Malé skupiny, průměrně 6 dětí na instruktora 

Zapůjčení bezpečnostní vesty a helmy pro každé dítě zdarma                                                         

V ceně je úrazové pojištění, pojištění zodpovědnosti, stornopojištění   

ODJEZD OD ŠKOLKY A PŘÍJEZD ZPĚT KE ŠKOLCE NAŠÍM BUSEM                                           
A ZA DOPROVODU NAŠICH PEDAGOGŮ,                                                                         
KTEŘÍ BUDOU S DĚTMI PO CELOU DOBU VÝCVIKU 

Garantem akce: Bc. Havelková Věra                               
a Lucie Beitelová– žlutá třída  

CENA 2 600 KČ – při minimálním počtu 17 dětí 
Záloha ve výši 1 400 Kč splatná do 25.11.2016 
Doplatek 1 200 do 20.12.2016 

RUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI Zákonný zástupce má 

právo zrušit účast dítěte na akci. Zrušení  
účasti musí být provedeno písemně na mail Mš. Organizátorovi přináleží storno 
poplatek, který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na akci ze strany 
účastníka akce (rozhodující je den, kdy bylo toto zrušení organizátorovi doručeno)             
a prvním dnem akce, následovně:  a) 25 a více dnů - 50 % z ceny akce 
b) 24-8 dnů - 85 % z ceny akce, 
c) 7- 1 den a při stornu v den zahájení akce – 100% z ceny 
Storno poplatek se nezapočítává v případě, že za účastníka akce bude  
zajištěn adekvátní náhradník (věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být 
provedeno písemně, dle pokynů ke konkrétní akci 
V případě zrušení účasti z důvodu nemoci, zranění znemožňujícího  
účast na akci nebo vážných osobních důvodů (dle podmínek pojišťovny) účastníka, 
může zákonný zástupce uplatňovat vzniklou škodu na smluvní pojišťovně 
organizátora akce (výše plnění je plně v kompetenci pojišťovny). Uvedené platí jen v 
případě, že účastníkovi akce je pojištění zprostředkováno organizátorem akce 

 Pokud se účastník přihlásí po 25.10.2016 a zaplatí zálohu po  25.11. 2016, 
bude cena zájezdu 2 750 Kč 



 


