
 

PARADISE SKI & SNB| VÍKENDOVÁ ŠKOLA SKI & SNB | DĚTI 
 
PROPOZICE 
 
Naučit dítě v dnešní době lyžovat nebo jezdit na “prkně” či zdokonalit jeho dovednosti je finančně i časově 

náročné. Máme pro vás ideální řešení z dílny Buď INline a Paradise. Víkendová škola lyžování a snowboardingu! 

Výuka vedena zkušenými instruktory se rázem stane zábavným, pro Vás finančně méně náročným, a především 

skvělým koníčkem pro Vaše dítě. Jedná se o koncept 7 výjezdů včetně obědů, svačin a pitného režimu v měsících 

leden a únor. Jezdíme do Velkých Karlovic, středisko SKI areál SYNOT Kyčerka. Díky velikosti areálu a technickému 

zázemí je bezproblémové uspokojit jak začínajícího, tak pokročilého lyžaře s ohledem na každoroční stálost 

zimních podmínek. 
 
Lyžařům nabízíme sobotní i nedělní termíny. Snowboardistům jsou k dispozici pouze nedělní termíny. 
 

PROGRAM 
 
Časová dotace jednoho dne je 4,5 hodiny výuky pod vedením zkušeného instruktora. Kurz lyžování a 

snowboarding probíhá formou efektivní skupinové výuky (5-9 dětí). Zastáváme metodu „ŠKOLA HROU“ s využitím 

zábavných a praktických pomůcek přímo na svahu. Garantujeme vám perfektní organizaci, přátelský přístup a 

vaše spokojené dítě. 
 
Sobotní termíny: 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2. a 19. 2. 2022 (společný výjezd pro sobotní i nedělní turnus) 

 
Nedělní termíny: 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2. a 19. 2. 2022 (společný výjezd pro sobotní i nedělní turnus) 
 
 

HARMONOGRAM CENA OBSAHUJE 

07:00 SRAZ NA PARKOVIŠTI U ALEXANDRIA LOĎ 7x výjezd (celkem 31,5 hodin výuky s instruktorem) 

07:20 SRAZ NA PARKOVIŠTI U ZÁMKU ST. VES Závěrečné závody společně v sobotu 27. 2. 2021 

09:00 DOPOLEDNÍ VÝUKA LYŽOVÁNÍ A SNB Doprava autobusem 

11:30 OBĚD Teplé obědy, svačiny, pitný režim 

12:30 ODPOLEDNÍ VÝUKA LYŽOVÁNÍ A SNB *V ceně nejsou zahrnuty poplatky za skipasy 

15:00 ODJEZD 
(platba 250 Kč hotově v autobuse) 

 

16:15 PŘÍJEZD DO STARÉ VSI PŮJČOVNÉ 
16:30 PŘÍJEZD K ALEXANDRII LOĎ  

Možnost celosezónní výpůjčky za zvýhodněné ceny  
u naší smluvní půjčovny Jaeger sport (Gurtějevova  
8, 700 30 Ostrava) 

 

http://www.jaegersport.cz/

