Sport service spol. s r.o.
Špičák 182
Železná Ruda 340 04
tel./fax: +420 37 63 97 167
IČO: 46882006
DIČ: CZ46882006
e-mail: info@spicak.cz

Lyžařská škola Ski School Špičák jako součást Sport service s.r.o. Vás zve na kurz

INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ / SNOWBOARDINGU


1. část:
2. část:
3. část:









Špičák
13.12. – 16.12.2018
týdenní řízená praxe během zimy
2 dny v březnu, domluvíme dle Vašich časových možností

Místo a datum konání : SKI&BIKE

Sraz a ubytování :

prezence je ve čtvrtek 13.12.2017 od 17:00 do 18:00 hod. v kanceláři
lyžařské školy ve Ski&Bike Špičák
Stravování :
možnost objednání ( platba přímo na místě )
Ubytování :
v ceně kurzu, v chatách přímo ve Ski&Bike Špičák
Doprava :
individuální ( autobusové i vlakové spojení v místě, bezplatné parkování na
parkovišti P1)
Vleky :
v ceně kurzu
Program :
13.12.
- příjezd, prezence, ubytování, úvodní informace, přednáška
14.12. - 16.12. - metodický výcvik ( 9:30 – 16:00 praxe na svahu )
- přednášky (17:00 – 20:00 )
- ústní přezkoušení z jazyka ( pro zájemce, kteří chtějí učit cizince )
březen
- příjezd, prezence, ubytování,
- metodický výcvik ( 9:30 – 16:00 praxe na svahu), lyžaři běžecká praxe
- přednášky, závěrečný test
Změna programu v závislosti na klimatických podmínkách vyhrazena!
Nutné vybavení : - vlastní lyžařská nebo snowboardová výzbroj a výstroj ( lyžaři v březnové části i běžecká )
- poznámkové sešity, psací potřeby, 1 x průkazové foto

5.650,-Kč (



Cena kurzu :
zdarma při odučení 70 hodin v sezóně 18/19)
Částku je možné uhradit v hotovosti nebo také převodem.
Majitel účtu:
Sport service
Číslo účtu :
1096892/0300
Konstantní symbol :
191
Variabilní symbol :
vaše datum narození v osmimístné podobě bez teček( 4.9.1981 = 04091981 )
vaše celé jméno uveďte jako zprávu pro příjemce



Potvrzení o účasti na kurzu zaslat na adresu skiskola@spicak.cz , nejpozději do 10.12.2018!

Josef Zámečník
Vedoucí lyžařské školy
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA/SKI SCHOOL ŠPIČÁK
Sport service s.r.o.
Spicak 182
CZ-34004 Zelezna Ruda
Tel: +420 723 438 359
Tel/Fax:+420 376 397 167
E-mail: skiskola@spicak.cz
Web: www.spicak.cz

