LYŽOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ

LEDEN – BŘEZEN

Výjezdový lyžařský/SNB kurz pro děti od 4 let pořádaný ve spolupráci s Vaší MŠ
•
•
•
•

5 - denní výjezdový lyžařský kurz (Po-Pá) v dopolední/odpolední variantě, 2 hodiny
lyžování denně
děti odjíždí od školy a přijíždí zpět ke škole, po celou dobu v doprovodu paní učitelky
náplní kurzu je skupinová výuka lyžování nebo snowboardingu přizpůsobená těm
nejmenším dětem
výborná dostupnost areálu, ve kterém mají děti po dobu výuky přednost na vlecích

Místo konání
•

•
•

kurz pořádáme ve Ski Areálu Opálená ( www.areal-opalena.cz ), který se nachází v
katastru obce Pstruží přibližně 1500 m od samotného centra obce ve směru na
Ondřejník, přibližně 4 km na JZ od Frýdlantu nad Ostravicí a 14 km jižně od FrýdkuMístku
výuka probíhá v dětském parku s lanovým „baby“ vlekem, spoustou figurek, překážek
a tunelů. Dále pak pokračuje výuka na „velké“ sjezdovce
areál nabízí prázdné, bezpečné svahy ve všední dny, vytápěné zázemí pro
převléknutí a odpočinek, kompletní půjčovnu a úschovnu vybavení a venkovní
posezení s krásným výhledem na Lysou Horu (1323 m n. m.)

Organizace kurzu
•
•
•
•
•
•

zajištujeme kurz kompletně "na klíč", tj. dopravu, výuku, pitný režim a vybavení /půjčovna/
vlastní lyže je možné uschovat v místě konání kurzu. Kurz se uskuteční při minimálním počtu 20
dětí
v případě, že nenaplníme autobus z Vaší MŠ, můžeme jednotlivé školy slučovat
ve vyhřívaném zázemí v areálu probíhá příprava na výuku, svačina a později příprava na
odjezd. Prostor je v bezprostřední blízkosti dětského lyžařského parku
dětem po celou dobu pobytu v areálu asistují instruktoři – profesionálové s licenčním vzděláním,
kteří dokáží na potřeby předškoláků přiměřeně reagovat
děti učíme v malých skupinách v závislosti na věku a úrovni jezdeckých dovedností. Dle
informací uvedených v přihlášce jsou děti rozděleny do skupin
a po příjezdu na Opálenou jsou tyto skupiny přiřazeny našim instruktorům, kteří v průběhu
prvního dne ověří jezdecké schopnosti dětí a je-li třeba, děti ve skupinách přerozdělí

LYŽOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ

LEDEN – BŘEZEN

Orientační harmonogram kurzu
•

•

5 x dopoledne/odpoledne (Po-Pá)
o 08:00 - 09:00
12:00 - 13:00
Odjezd od Vaší školy
o 09:00 - 11:30
13:00 - 15:30
Výuka lyžování (vč. přípravy na výuku, odjezd a přestávky na svačinku)
o 11:30 - 12:30
15:30 - 16:30
Příprava na odjezd a příjezd zpět ke škole
uvedené časy jsou informativní a lze je přizpůsobit potřebám MŠ

Cena
Pro aktuální ceník nás kontaktujte. Konečná cena se odvíjí především od dojezdové vzdálenosti do ski areálu a Vašich konkrétních požadavků na organizaci kurzu.

Akci pořádá Snow Addiction s.r.o., provozovatel školy lyžování a snowboardingu na Opálené, pokud budete mít dotazy, volejte na tel. 704 236 068 nebo pište na emailovou
adresu: snowaddiction@email.cz www.2skischool.cz www.180snowboarding.cz

