PŘIHLÁŠKA 2021-2022
Kroužek Carvingu pro děti – Chotouň u Prahy

Kroužek Carvingu pro děti – Chotouň u Prahy
2021-2022

zakroužkujte zvolenou variantu
Věková kategorie:
1. - 3. třída
4. - 6. třída
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------Termíny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
15:00 – 16:50

15:00 – 16:50

15:00 – 16:50

15:00 – 16:50

17:00 – 18:50

17:00 – 18:50

17:00 – 18:50

17:00 – 18:50

10 lekcí (1 lekce = 2x50min)
ZAČÁTEK VÝUKY BUDE DLE SNĚHOVÝCH PODMÍNEK

cena 5.450,- Kč
(výuka vč. permanentky)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Jméno, Příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Datum narození:

Nejsme běžná lyžařská škola! Hned od začátku učíme jezdit po hranách.
Vyučujeme podle metodiky Děti bez pluhu schválené MŠMT.
Skupiny jsou po 5-8 dětech.
Kurz v daném termínu bude otevřen při počtu min. 4 dětí.
Je možné se přihlásit na více dní v týdnu a „zhustit“ tím kurz do 5ti týdnů, výuka je pak
intenzivnější a efektivnější. Následně lze doobjednat další lekce.
Dopravu na kroužek si zajišťuje každý sám.
Předem omluvené absence možno po dohodě nahradit v rámci ostatních termínů.
Nevychozené lekce nebudou kompenzovány jiným způsobem.
Sraz 20min předem na parkovišti kvůli nastavení lyží atp.
Povinná výbava: přilba, brýle, lyžařské oblečení, lyžáky.... a hlavně kapesníky :)

Škola:

!!! POZOR – NUTNÉ LYŽE !!!
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Telefon:

•
•
•
•
•

Mail:

Chceme si na kurz půjčit výukové lyže Lusti (1.500,- Kč):

ANO

NE

Souhlasím s pořizováním foto a videozáznamů v rámci činnosti kroužku a s použitím na
prezentaci a propagaci klubu. Materiály musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů.
Potvrzuji, že uvedené údaje jsou správné a souhlasím s jejich zpracováním. Osobní údaje
jsou shromažďovány pouze pro vnitřní potřeby klubu.
Datum:

Podpis:

Lyže bývají velmi limitujícím faktorem.
Malý rádius umožní snadnější vykrajování čistých oblouků v bezpečné rychlosti.
Nejvhodnější jsou unikátní lyže LUSTI JCT90 – rádius 3m a JCT110 – rádius 4,5m
Lyže jsou osazeny carvingovou podložkou a vázáním Vist J45 a Vist J75.
S těmito lyžemi jsou výsledky zaručeny a rychlost získání dovedností ohromující.
Pokud je nemáte, můžeme zapůjčit 1.500,- Kč/celý kurz. Nutno nahlásit předem!
Lze i zakoupit 6.200,- Kč JCT90 a 6.750,- Kč JCT110.

Videa pro představu, jak může umět Vaše dítě lyžovat po správném
výcviku se správným vybavením naleznete na www.fun-carving.cz.
Uzávěrka přihlášek do 17.12.2021
Následně budete informováni o tom, zda je daný termín otevřen.
Pro přihlášky a více info: Robert Nauš, tel.: 725 776 136 nebo mailu rob@fun-carving.cz

Přihlášku odešlete na e-mail rob@fun-carving.cz
cenu 5.450,- Kč (6.950,- Kč vč. lyží) je nutné uhradit do začátku kroužku
na účet ČSOB 271079750/0300 do poznámky uvést jméno dítěte
(potvrzení o platbě bude zasláno na Vámi uvedený e-mail)

