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ČASTÉ DOTAZY (FAQ) 

Od kolika let je kurz vhodný? 

Spodní věková hranice je 16 let, horní není stanovena. 

Kde a kdy kurz probíhá? 

Kurz (5 výjezdů) probíhá ve SKI areálu SYNOT Kyčerka ve Velkých Karlovicích v měsících leden – únor. 

Pro koho je kurz určen? 

Kurz je vhodný pro všechny úrovně lyžařů. 

Jak poznat úroveň?  

Začátečník – na lyžích začíná, není si jistý v postoji, nemá rovnováhu, má strach; 

Mírně pokročilý – zvládá jízdu a zastavení v pluhu na mírném svahu a jízdu na vleku; 

Středně pokročilý – zvládá jízdu v paralelním postavení lyží respektive ovládá smýkaný oblouk, pluh používá 

nanejvýš k zatočení na prudkém kopci, zvládá jízdu na vleku; 

Pokročilý – mimo pluh a smýkaný oblouk začíná stavět lyže na hrany do carvingového oblouku. 

Co když mi nevyhovují všechny termíny?  

V takovém případě se nám e-mailem nahlaste jako náhradníci a v případě volného místa na některý z termínů  

se vám ozveme. Podmínkou je, že se nesmí jednat o úplného začátečníka. Cena za výjezd je 900 Kč.  

A když náhodou z  důvodu nemoci či dovolené nemůžu j et? 

V případě, že je dítě nemocné, či jedete na víkend pryč a nemůžete se tak zúčastnit kurzu, informujte nás o této 

skutečnosti a domluvíme se na náhradním termínu. 

Co když nemáme vlastní vybavení? 

Nevadí, vše si můžete zapůjčit za bezkonkurenční ceny u naší smluvní půjčovny Jaeger sport na adrese 

Gurtějevova 8, 700 30 Ostrava. (www.jaegersport.cz) 

Chcete čerpat příspěvek od zaměstnavatele?  

V registračním systému vyplňte kromě objednatele (Vás), také odběratele (zaměstnavatel), nebo nám spolu 

s rezervací zašlete objednávku vytvořenou zaměstnavatelem. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené a zaplacené faktuře. Údaje na faktuře je možné změnit 

jen pokud jste zboží/službu ještě nepřijal/a nezaplatil/a. 

Chcete čerpat příspěvek od zdravotní pojišťovny?  

Přineste, prosím, formulář ZP po předchozí domluvě v rámci kroužku k podpisu a oražení. 

Můžu registraci  zrušit? 

Registraci lze zrušit buď e-mailem či telefonicky. Může být účtován storno poplatek dle VOP. 

Kam dále? 

V období ostravských jarních prázdnin pořádáme projekt Jarní lyžovačka pro rodiny (sekce TÁBORY). 

http://www.jaegersport.cz/

