
Mgr. Marek Švajný, T  778 485 620, W  www.budinline.cz, E  budinline@gmail.com 
 
Mgr. Adam Kolek, T  731 898 597, W  www.paradiseschool.cz, E info@paradiseschool.cz  

BUĎ INLINE OSTRAVA 
SKI & SNB| VÍKENDOVÁ ŠKOLA SKI & SNB | DOSPĚLÍ 

PROPOZICE 

Ať už je Vaše zkušenost s lyžováním dávnou minulostí školních let, nebo jste lyžařským nadšencem, zcela určitě 

jste zde správně. Chcete se naučit, osvěžit si nebo zdokonalit své lyžařské dovednosti? Máme pro vás ideální 

řešení z dílny Buď INline a Paradise. Víkendová škola lyžování pro dospělé! Jedná se o koncept 5 nedělních výjezdů 

v měsících leden a únor. V případě, že máte děti, nabízíme komplexní řešení situace. Sbalte sebe a své ratolesti 

a vyrazte společně s námi 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. Po 5 výjezdech překvapíte nejen sebe, ale i své blízké a lyžování si zamilujete. 

Doprava na místo konání je ve vlastní režii. V případě volného místa v autobuse Vás rádi přibereme. 

PROGRAM 

Časová dotace jednoho dne jsou 3 hodiny výuky pod vedením zkušeného instruktora. Kurz lyžování probíhá 

formou efektivní skupinové výuky (5 – 9 osob). Zastáváme metodu „ŠKOLA HROU“ s využitím zábavných  

a praktických pomůcek. Garantujeme vám viditelné zlepšení, perfektní organizaci a přátelský přístup.  

Nedělní termíny: 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1. a 7. 2. 2021 

HARMONOGRAM 

09:40 SRAZ U DEŠTNÍKU POD SJEZDOVKOU  

(SKI AREÁL SYNOT KYČERKA) 

09:45 VÝUKA LYŽOVÁNÍ 

11:15 PAUZA, SVAČINA 

11:30 VÝUKA LYŽOVÁNÍ 

13:00 UKONČENÍ KURZU 

CENA OBSAHUJE 

5x neděle (celkem 15 hodin výuky s instruktorem)  

Celodenní skipas v ceně kurzu 

Závěrečné závody a odměny 

PŮJČOVNÉ 

Možnost celosezónní výpůjčky za zvýhodněné ceny 

u naší smluvní půjčovny Jaeger sport (Gurtějevova 

8, 700 30 Ostrava)

 

 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů můžete využít dokument FAQ (časté dotazy) nebo nás neváhejte kontaktovat! 
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