
www.dolnimorava.cz

 Pro děti předškolního a školního věku 
do 12 let ve třech kategoriích pokročilosti

Dvě hodiny výuky lyžování denně
Nutností je účast na prvním dni kurzu

Termíny a cenu nelze měnit
Výuka trvá 110 minut

Informace  v kanceláři lyžařské školy v Dětském ski parku Amálka 
nebo na tel. +420 469 771 180. Rezervace je možná nejpozději s týdenním předstihem. 

Dotazník s přihláškou zašlete na email: skiskola@dolnimorava.cz

Cena: 1 960 Kč/os. 
konečná cena bez možnosti uplatnění slevy (Resort Card apod.)

CENA ZAHRNUJE: 8 hodin skupinové výuky
CENA NEZAHRNUJE: skipas a vstup do Dětského parku Amálka, lyžařské vybavení, zálohu na skipas (100Kč) 

V případě dotazů na individuální výuku volejte na tel. +420 469 771 180
Další produkty naleznete na http://www.dolnimorava.cz/lyzarska-skola

SKUPINOVÁ
Mamutíkova 

výuka lyžování

Kategorie 1  
- pro úplné začátečníky

- osvojení si základních lyžařských 
dovedností formou zábavných 

her s animacemi na sněhu 
- určené pro děti od 4 let

probíhá v Dětském ski parku 
Amálka od 9.30 hodin

Kategorie 2  
- pro mírně pokročilé

- zdokonalení základních 
lyžařských dovedností 

- předpokladem lyžaře je zastavení 
a zatáčení bez obtíží

- prověření lyžařských dovedností, 
nastavení výukového plánu poté 

výuka na svahu 
- zahájení v dětském ski parku 

Amálka od 12 hodin 

Kategorie 3  
- pro pokročilé jezdce

- zaměření na zdokonalení stylu
jízda v carvingovém oblouku, pohyb 

na crossové trati, Funline a jiné
- prověření lyžařských dovedností, 
nastavení výukového plánu poté 

výuka na svahu
- zahájení v dětském ski parku 

Amálka od 14 hodin 

Termíny: Každý týden od úterý do pátku

První kurz proběhne 26. – 29. 12. 2017 I Poslední kurz proběhne 13. – 16. 3. 2018

Minimální počet pro uskutečnění kurzu jsou 3 osoby v dané kategorii.

 Vstupné Dětský park Amálka 20 Kč / den

 Skipas děti do 5,99 let 50 Kč / den

 Skipas od 6 let 200 Kč / 2 hodiny

 Záloha na skipas 100 Kč


