
 

 
 

Lyžařská škola 2SKI School a snowboardová škola 180°Snowboarding ve spolupráci se Skiareálem Opálená v Beskydech 
otevírají nultý ročník sportovního lyžařského a SNB kroužku 

 

 kroužky jsou určeny pro děti od 6 let, které zvládají 
základy lyžování nebo snowboardingu a umí 
samostatně používat vlek a jezdit na velké sjezdovce 

 zábavnou formou účastníky provedeme od úplných 
začátků ke smýkaným obloukům až po dětmi milovaný 
freestyle 

 během deseti výcvikových dnů se budou děti bezpečně 
zlepšovat pod vedením našich ostřílených instruktorů 

 nabízíme možnosti individuální výuky, kterou mohou 
využít méně zkušení lyžaři či snowboarďáci, aby se 
mohli co nejrychleji začlenit do skupinové výuky 
(individuální výuka je poskytována po předchozí 
domluvě a za příplatek) 

 cílem kroužku je osvojení správné techniky a získání 
jistoty jízdy v rozmanitých terénech a na různých 
površích (v neupraveném sněhu, hlubokém sněhu, na ledu, v boulích, …) a výchova lyžařů a snowboardistů k tomu, aby se 
uměli správně - a tím i bezpečně - zachovat v nejrůznějších situacích na svahu 

 

Organizace  
 1 x 2 hodiny týdně, středa nebo čtvrtek, varianta 14 - 16, nebo pak 17 - 19 hodin ve Skiareálu Opálená v Beskydech 

 v případě většího počtu budou děti první den rozděleni do družstev (8 - 12 dětí) a to dle výkonosti a jezdeckých schopností 

 nabízíme možnost vypůjčení lyžařského a snowboardového vybavení v místě konání kurzu (vybavení připravíme na základě 

Vašich informací v přihlášce) za speciální ceny (cena výpůjčky je 90,- za odpoledne) 

 přilby, pokud děti nemají vlastní, zapůjčíme zdarma 

Termíny 
3.1. (4.1.), 10.1. (11.1.), 17.1. (18.1.), 24.1. (25.1.), 31.1. (1.2.), 7.2. (8.2.), 14.2. (15.2.), 21.2. (22.2.), 28.2. (1.3.), 7.3. (8.3.) ...  
(10 x 2 hodiny) 
 

Pojištění a onemocnění dítěte 
V případě odhlášení z kurzu před nebo v průběhu kurzu z důvodu nemoci dítěte (musí být doloženo potvrzením od lékaře) můžete 
uplatňovat náhradu 80% zaplacené částky na smluvní pojišťovně organizátora akce. 
 

Přihlášení 
Děti přihlašujte na snowaddiction@email.cz. Zašlete nám prosím tyto informace: jméno dítěte, 

jeho datum narození, Váš telefon a email, vyberte variantu SNB nebo SKI, a den a čas, který 

byste preferovali. Uzávěrka přihlášek je 15. 12. 2017. Úhradu kurzovného je nutno provést 

nejpozději do 31. 12. 2017 převodem na účet, nebo platbou v naší kanceláři přímo na svahu 

v předem dohodnutých termínech. V případě nemoci dítěte je možné dítě odhlásit, popřípadě 

nahlásit náhradníka.  

Cena 
2790,- (v ceně jízdné na vlecích, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění a pojištění 

rušení/přerušení účasti na kurzu, vstup na vlek a 50% sleva na skipas pro doprovod) 

Trenéři   

lyže:  Kumar a Číža - instruktoři 2SKI SCHOOL 

SNB: Maty - trenér, punker a místní legenda, Pája - šéftrenér 180°Snowboarding, lektor  

SNB týmu APUL a další trenéři a instruktoři 2SKI School  a 180°Snowboarding 
 

Máte-li chuť vyzkoušet si, jak bude kroužek probíhat, zarezervujte si Zkušební lekci. Lekce proběhnou v termínech 
27. a 28. 12. 2017, čas bude upřesněn.  Cena zkušební lekce je 300,- (placeno na místě v hotovosti, nutno předem rezervovat). 
 

Kontakt: Snow Addiction s.r.o., Bc. Pavel Dohnal, tel. 704 236 068, snowaddiction@email.cz www.180snowboarding.cz. 
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