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SKUPINOVÁ VÝUKA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO DĚTI OD 6 LET 

(MLADŠÍ PO DOHODĚ) 
 

Lyžařská škola ROK S POHYBEM nabízí pro děti výuku lyžování a snowboardingu v lyžařském 

areálu Hlubočky. Odpolední kurzy jsou určeny pro školáky. Probíhají pravidelně 1x týdně 

v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek od 15:45 – 17:45 po dobu 5 týdnů.  
 

TERMÍN:  Předpokládané zahájení kurzu 18. 1. 2022.  
 

CENA:  2750 Kč (doprava minibusem), 2500 Kč (vlastní doprava) 

(5 lekcí = 10 hodin výuky, vleky, instruktoři, medaile/diplomy) 
 

DOPRAVA:   VLASTNÍ / MINIBUSEM  

(ÚTERÝ – minibus pro 14 účastníků POUZE z RG a ZŠ Otto Wichterleho, čas a místo odjezdu 

bude upřesněno, po překročení kapacity a pro zájemce z jiných škol doprava pouze VLASTNÍ)  

(STŘEDA – minibus pro 14 účastníků POUZE ze ZŠ Vrbátky/Dubany, čas a místo odjezdu 

bude upřesněno, po překročení kapacity a pro zájemce z jiných škol doprava pouze VLASTNÍ) 

(ČTVRTEK – minibus pro 14 účastníků POUZE ze ZŠ E. VALENTY, čas a místo odjezdu bude 

upřesněno, po překročení kapacity a pro zájemce z jiných škol doprava pouze VLASTNÍ) 
 

PŘIHLÁŠKY: O přihlášku zažádejte emailem na slezak@rokspohybem.cz, nebo 

slezak@rg.prostejov.cz (pokyny k odevzdání obdržíte s přihláškou) 
 

NEVYPLŇUJTE ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU NA www stránkách Rok s pohybem!!! 

PŘIHLÁŠKY PROSÍM NEKOPÍRUJTE!!! KAŽDÁ PŘIHLÁŠKA MÁ SVŮJ VARIABILNÍ SYMBOL!!! 
 

PLATBA:  uhradit do 9. 1. 2022 

ČÍSLO ÚČTU:    2501857976/2010 

VARIABILNÍ SYMBOL:  uveden na přihlášce  

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: celé jméno dítěte a ZŠ 
 

VYBAVENÍ: vhodná lyžařská, nebo snowboardová výstroj, seřízené vázání, navoskované skluznice, 

helma, za správné seřízení a dobrý technický stav zodpovídají zákonní zástupci, lyže ani snowboardy 

nedávat do vaků, nesvazovat řemínky ani pásky, lyžařské hole pouze po domluvě 
 

www.rokspohybem.cz – základní školy – výuka – 15:45 – 17:45 

mailto:slezak@rg.prostejov.cz
mailto:slezak@rokspohybem.cz
mailto:ski.prostejov@seznam.cz
mailto:slezak@rokspohybem.cz
mailto:slezak@rg.prostejov.cz
http://www.rokspohybem.cz/

