NABÍDKA ZÁJEZDŮ
V SEZONĚ 2014-2015

Školení kvalifikace cvičitel,instruktor,instruktor školního lyžování
Chata Hermína Paseky nad Jizerou

Lyžařské zájezdy s výukou na sjezdových lyžích a snowboardu

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY DO PASEK NAD JIZ.
Nová sedačková lanovka PIZÁR
Jednodenní zájezdy do Pasek nad Jizerou. V ceně je zahrnuta doprava,
pojištění, cvičitel a pedagogický dozor.
Určeno pro všechny od začátečníků až po pokročilé ve věku 5 – 17 let.

POPIS:
TERMÍNY:

10.1., 17.1., 24.1., 31.1., 7.2. ,14.2. ,21.2. 2015

První dvě soboty při počtu 25 osob jisté, další dle zájmu a
sněhových podmínek
jednoho zájezdu
libovolných dvou zájezdů
libovolných tří zájezdů
libovolných čtyř zájezdů
Množstevní sleva se týká i sourozenců,

CENA:

515,-Kč
1 000,- Kč
1.450,- Kč
1 880,- Kč

Termín: 10.12.- 14.12. 2014
Cena: 3895,- Kč
V ceně zahrnuto ubytování, polopenze, pojištění, výuka pomocí videa, lektorné
Pokud máte v místě zajištěno ubytování a stravu Cena: 1490,- Kč

Doškolení kvalifikace cvičitel,instruktor,instruktor školního lyžování
Chata Hermína Paseky nad Jizerou
Termín: 12.12.- 14. 12. 2014
Cena: 2165,-Kč, pro členy PKL 1390,- Kč
V ceně zahrnuto ubytování, polopenze,pojištění, použití videa, lektorné
Pokud máte v místě zajištěno ubytování a stravu Cena: 890,- Kč
Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme - viz hlavička

Těšíme se na Vaši účast

Zajistíme v místě zapůjčení výzbroje i výstroje (lyže,hole
snowboardy, boty)

František Jahelka, vedoucí VLŠ

PŘIHLÁŠKA

Pro malé děti je k dispozici lyžařské hřiště a lanový vlek
Termín a druh zájezdu:

DOSPĚLÍ

Při volných místech v autobuse nabízíme pro dospělé, nebo pro dospělé
s vlastními dětmi dopravu do lyžařského střediska a zpět autobusem
VLŠ (bez pojištění a výcviku). Cena dopravy je 350,- Kč.
Zajistíme slevu na denní permanentku ve středisku PIZÁR

ŠKOLENÍ

Pražský klub lyžařů, akreditované zařízení MŠMT
ve spolupráci s VLŠ nabízí:
školení profesionální kvalifikace cvičitel lyžování
školení kvalifikace instruktor školního lyžování
školení amatérské kvalifikace instruktor lyžování

……………………………………………

Současná kvalifikace /u školení a doškolení/

……………………………………

Jméno a příjmení:
…………………………………………………………………………………...

Datum narození: ……………………………… Zdravotní pojišťovna: …………………………
Bydliště:
…………………………………………………………………………………………….

……………………………………. PSČ: …………………e-mail:…………………………….

Telefon domů: ……………………………….… Mobil:…………………………………………
.
V …………………………. dne ……………………

podpis …..………………………..

