
Lyžování ve SKI areálu Vaňkův kopec
• Cena celkem 1.790,-Kč, cena s týdenním půjčovným lyžařského vybavení je 2.140,-Kč 
• V ceně výuka dětí, doprava, SKIPAS, pitný režim, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, storno pojištění
• Platby zasílají rodiče žaků do 30.11.2017 na číslo účtu: 115-1009060207/0100, variabilní symbol: 242018 a do 
poznámky jméno dítěte a název školy
• V případě zrušení celého týdenního kurzu z vážných zdravotních důvodů poskytne pojišťovna pojistné plnění do 
výše 80% z celkové výše storno poplatku. Zrušení kurzu musí byt provedeno písemne na e-mail. Je možno si 
zajistit náhradníka (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být rovněž provedeno písemne.
Veronika Kadlecová, 733 354 099, www.vankuvkopec.cz , veronika@vankuvkopec.cz

Jméno a přijmení ditěte: ….................................................…..Tel. zak.zast:.................................... 

E-mail:…................................................................................... Datum nar.: …..................................

Adresa:....................................................................................... RČ: ...................................................
Máme zájem o půjčení lyžařského vybavení ANO/NE*

**Výška dítěte – Lyže: .….................….........Velikost obuvi: .…...... 

Úroveň lyžařských dovedností: …............... 
A – pokročilý lyžař(ditě jezdi samostatně na lyž. vleku, kontrolovatelně zatači a umi zastavit)
B – mírně pokročilý(ditě zvlada zaklady zastavovani a zatačeni)
C – začátečník (ditě nikdy nestalo na lyžich, nezvlada zastavovat)

…........................................
Podpis zák. Zástupce   

   
Případné změny (kontaktu, adresy, velikosti obuvi, výšky dítěte či úrovně lyžařských dovedností) prosím hlaste na
e-mail minimálně 10 dní před zahájením kurzu.
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