BUD INLINE OSTRAVA

LOW COST LYŽOVÁNÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Nesedí Vám termíny Víkendové školy lyžování a snb či projektu Lyžuje celá rodina? Přesto jezdíte v zimě rádi na hory
a chtěli byste dětem dopřát kvalitní základy lyžování a sobě tu pravou lyžovačku? Máte dětí jako smetí nebo jen jednoho či
dva opičáky? Nabízíme vám ideální řešení. Co takhle si užívat bílé radovánky na svahu, zatímco se Vám děti zdokonalují pod
dohledem zkušeného lyžníka? Objednejte si instruktora o víkendu či přes týden. On za Vámi dojede v rámci beskydských ski
areálů a o zbytek se už starat nemusíte. Nejčastěji vyučujeme na Bílé, Mezivodí, Opálené či v Malenovicích. Ovšem vše je
pouze o domluvě. Zní to doslova kouzelně a ke všemu se dostáváme pod cenu kdejaké lyžařské školy, a to už za to stojí, nebo
ne? V případě zájmu volejte na telefonní číslo 778 485 620.
POZOR!!! Z důvodu velké vytíženosti instruktorů v rámci Víkendové školy lyžování a snb přijímáme objednávky na víkendy
pouze v prosinci a březnu. Přes týden jsme k dispozici celou zimu mimo termín ostravských jarních prázdnin.

PROGRAM
Lyžování a snowboarding probíhá formou efektivní skupinové výuky (ojediněle i individuálně) pod vedením
zkušeného instruktora. Časová dotace je čistě na vás. Zastáváme metodu „ŠKOLA HROU“ s využitím zábavných a praktických
pomůcek přímo na svahu. Garantujeme vám perfektní organizaci, přátelský přístup a vaše spokojené dítě. V případě, že
postrádáte vlastní výstroj a výzbroj, můžete využít služeb naší smluvní půjčovny Jaeger sport.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

CENA LEKCE: OD 300 KČ/HOD/OS.

SRAZ VE SKI AREÁLU (DLE POPTÁVKY)

Výuka lyžování s instruktorem

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Skipasy v ceně

WARM UP

Celkové ceny dle počtu dětí a počtu hodin

VÝUKA LYŽOVÁNÍ (DÉLKA DLE POPTÁVKY)

1 DÍTĚ (700 Kč/h, 1 200 Kč/2 h, 1 500 Kč/3 h)

UKONČENÍ LEKCE

2 DĚTI (1 000 Kč/h, 1 800 Kč/2 h, 2 400 Kč/3 h)
3 DĚTI (1 350 Kč/h, 2 400 Kč/2 h, 3 200 Kč/3 h)
4 DĚTI (1 600 Kč/h, 2 800 Kč/2 h, 3 600 Kč/ 3 h)
*Každé další dítě 300 Kč/h

PŮJČOVNÉ
Možnost celosezónní výpůjčky za zvýhodněné ceny u
naší smluvní půjčovny Jaeger sport, Gurtějevova 8,
Ostrava (www.jaegersport.cz)

Mgr. Marek Švajný, T 778 485 620, W www.budinline.cz, E budinline@gmail.com

