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BUD INLINE OSTRAVA 
PRÁZDNINOVÝ INLINE KURZ  
PRO VŠECHNY 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Ve spolupráci se Spolkem pro volný čas v Ostravě pro vás přinášíme kurzy inline bruslení pro všechny v průběhu 

velkých prázdnin. Kurzy jsou určeny jak pro začátečníky, mírně až středně pokročilé tak pokročilé bruslaře k získání základních 

či nových dovedností, a hlavně ke zvýšení bezpečnosti bruslení. Kurzy jsou realizovány pod vedením zkušených instruktorů. 

Vypsáno bude 4 – 6 termínů a rezervace je možné provést skrze Rezervační formulář, či přímo v Kalendáři. Kurzy se uskuteční 

vždy od 17:30 do 19:00 v závislosti na počasí, a to buď v inline parku SAREZA, nebo v Trojhalí Karolina. O případných změnách 

vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávy. Termíny a informace o místě konání události naleznete v 

Kalendáři nebo přímo v Rezervačním formuláři. Rezervujte si své místo včas. 

POZOR!!! Pro začátečníky.je podmínkou absolvování individuální lekce k pozdější registraci na jakoukoli skupinovou aktivitu. 

Nechceme jedince hned demotivovat neúspěchem ve srovnání se skupinou a připravit ho o radost a nadšení ze sportu. 

PROGRAM 

Dle počtu účastníků se rozdělíme většinou na 3 – 4 skupiny (děti a dospělí zvlášť a následně ještě dle úrovně 

účastníků). Primárním cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly a bezpečností jízdy na kolečkových bruslích. Z 

praktických dovedností se konkrétně jedná o základy jízdy po rovině, základní techniku brzdění a zatáčení. Z pokročilejších 

dovedností budeme pilovat techniku paralelního zatáčení, překládání dopředu, další způsoby brzdění a jízdu pozadu. Jako 

motivaci jsme si připravili věcné ceny od našeho partnera společnosti Tempish, pro ty z vás, kteří se zúčastní všech vypsaných 

termínů.

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

17:15 SRAZ SAREZA/TROJHALÍ 

(DLE MÍSTA KONÁNÍ, NEBO SMS) 

17:20 ORGANIZAČNÍ POKYNY, BEZPEČNOST 

17:30 VÝUKA INLINE BRUSLENÍ 

18:15 PAUZA 

18:20  VÝUKA INLINE BRUSLENÍ 

18:50 DISKUZE, DOTAZY 

19:00 UKONČENÍ KURZU 

 

 

 

CENA KURZU: 100 KČ 

Výuka inline bruslení 

Doporučení ohledně techniky jízdy, bruslí a vybavení 

Věcné ceny  

PŮJČOVNÉ 

Brusle od 50 Kč/kurz  

Chrániče od 20 Kč/kurz 

 

 


