Všeobecné informace k účasti na lyžování
Vážení rodiče,
seznamte se prosím se všeobecnými podmínkami a důkladným popisem účasti na lyžování.
1. Obecné informace
Organizátorem je: Ing. Gabriela Filipová, Podmoklany 4, 58263 Ždírec nad Doubravou, IČO: 74936107
Do lyžařského výcviku přijímáme děti ve věku od 4 let se zdravotním stavem umožňujícím dítěti absolvovat
lyžování a odevzdaným dokladem o seřízení bezpečnostního vázání.
Popis: 1 lekce = 2x 50min lyžování
Náplní lekcí je skupinová výuka lyžařských dovedností přizpůsobená dětem předškolního a školního věku.
Cílem je upevnění základních lyžařských dovedností a stylů.
Místo konání: Výuka probíhá ve Ski areálu Jedlová u Deštného v Orlických horách, ve Ski areálu Hluboká u
Trhové Kamenice nebo ve Ski areálu Svratka.
Nástupní místo: Ždírec nad Doubravou, Chotěboř, Hlinsko, Trhová Kamenice, Slatiňany, Chrudim, Pardubice
(dle individuální domluvy i jinde)
2. Cena lyžování
Ceny lyžování jsou uvedeny na stránkách www.rancnaspici.cz
V ceně není zahrnuto jízdné na vleku!!! (většinou +100,-Kč)
3. Lyžařská výzbroj a výstroj
Každé dítě musí mít lyže úměrné své výšce. Doporučená délka lyží pro děti je -10 až -20cm k výšce postavy.
Kratší lyže nedoporučujeme. Lyžařskou obuv a helmu. Doklad o seřízení bezpečnostního vázání z odborného
servisu. Dítě bude teple oblečeno, bude mít rukavice a tenkou čepici nebo kuklu pod helmu, kombinézu a
rukavice.
4. Zrušení účasti na lyžování ze strany zákonného zástupce.
Zákonný zástupce dítěte má právo kdykoli zrušit účast dítěte na lyžování.
5. Zrušení lekce ze strany organizátora
Organizátor může lekci zrušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, ale je povinen o tom
informovat. Zrušená lekce se nahrazuje jiným termínem dle dohody. Pokud organizátor bude nucen z blíže
nespecifikovaných důvodů přesunout lekci na jiný termín nebo do jiného ski areálu, musí o tom telefonicky
informovat zákonného zástupce.
6. Ostatní
Rodiče souhlasí, že organizátor může poskytnout první pomoc a přivolat odbornou lékařskou pomoc v
případě úrazu nebo jiného akutního stavu, který to vyžaduje. Organizátor v takovém případě okamžitě
telefonicky vyrozumí zákonného zástupce dítěte.
Vyplněním a podepsáním přihlášky zákonný zástupce účastníka stvrzuje, že se s všeobecnými podmínkami
seznámil, souhlasí s nimi a závazně přihlašuje své dítě na lyžování.

