Lyžařská škola SKI ZADOV vám
nabízí kompletní služby:
 školička pro děti
 škola carvingu pro dospělé
 škola snowboardingu
 výuka běžeckého lyžování
 individuální kurzy
 víkendová škola lyžování a snowboardu

Také můžete využít naše doplňkové služby:
 půjčovna lyží a snowboardů
 hlídání dětí
 zajištění ubytování
 Infocentrum - informace o regionu, LA Zadov, internet

Podmínky a upozornění
 v cenách dětských kurzů je zahrnuto jízdné pouze na pojízdném pásu a lanovém

vleku SKI Zadov
 vyučujeme bezpečně, ale nezodpovídáme za úrazy vzniklé během výuky
 Provozní řád lyžařské školy SKI KVILDA

PŘIHLÁŠKY – LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
 denně v kancelářích SKI Zadov
 telefonicky na tel. číslech:

734 433 386 - areál Kobyla
734 433 387 - areál U Horejšů
734 433 388 - Kvilda
 přes Internet: odkaz

Zvýhodněné přihlášení
 v partnerských hotelech a penzionech - sleva 20%
 přes Internet - sleva 5%

CENÍK - LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
1. Skupinová výuka
Děti 4-15 let

1 lekce denně
čas A) 10:00 - 11:50
čas B) 13:30 - 15:00

2 lekce denně
10:00 - 11:50
13:30 - 15:00

3 dny

1800

2500

4 dny

2400

2800

5 dní

2800

3100

6 dní

2900

3300

 maximum dětí ve skupině Z - 5, P - 8 (děti 6-15 let)
 maximum dětí ve skupině Z - 4, P - 5 (děti 4-5 let)
 začátky neděle nebo pondělí
 pokročilé možno přiřadit denně, začátečníci na dotaz

Výhodný balíček - 5 dní
 5-ti denní jízdenka (platí i mimo dobu výuky)
 5-ti denní škola (8 lekcí)
 5-ti denní půjčovna (lyžařský komplet)
 doprovodný program
o eskymácké odpoledne - středa odpoledne
o závody - pátek odpoledne

4 500 Kč (děti 6-15 let) / 3 400 Kč (děti 4-5 let)
Výhodný balíček - 6 dní
 6-ti denní jízdenka (platí i mimo dobu výuky)
 6-ti denní škola (10 lekcí)
 6-ti denní půjčovna (lyžařský komplet)
 doprovodný program
o eskymácké odpoledne - středa odpoledne
o závody - pátek odpoledne

4 800 Kč (děti 6-15 let) / 3 600 Kč (děti 4-5 let)
Balíček VÍKEND
 2 dny jízdenka
 2 dny škola (kurz 4 lekce, 2 lekce denně)
 2 dny půjčovna (lyžařský komplet)

2 900 Kč (děti 6-15 let) / 2 300 Kč (děti 4-5 let)

BABY KURZY (děti 3 roky)

1 lekce denně
čas A) 9:00 – 10:20
čas B) 10:30 – 11:50
čas C) 14:00 – 15:20
3 dny

1500

4 dny

1950

5 dní

2250

6 dní

2350

 maximum 3 děti ve skupině
 začátky neděle nebo pondělí
 přiřazení během týdne na dotaz

Výhodný balíček - 5 dní
 5-ti denní jízdenka - dětský park
 5-ti denní škola (kurz 5-ti lekcí, 1 lekce denně)
 5-ti denní půjčovna (lyžařský komplet)

2 500 Kč (2 600 Kč/6 dní)

Víkendová výuka (sobota a neděle)

Dětské kurzy (4-15 let)
čas A) 10:30 - 12:20
čas B) 13:30 - 15:00

Baby kurzy (3 roky)
11:00 - 12:00
13:30 - 15:00

1 lekce

600

500

1 den

950

---

každá sobota od 8.1. od 12.3. 2022
Cena

4 100 Kč / sobota
3 500 Kč / pátek

 časy výuky: 8:15 - 10:15 nebo 14:00 - 16:00
 pro děti od 4 do 15 let

Skupinová výuka - SNOWBOARD
Skupinová výuka - snowboard (úterý až pátek)

1 lekce denně
čas A) 10:00 - 11:50
čas B) 13:30 - 15:00

2 lekce denně
10:00 - 11:50
a 13:30 - 15:00

3 dny

1900

2600

4 dny

2500

2900

Celosezónní výuka - snowboar
každá sobota od 8.1. od 12.3. 2022
4 100 Kč

Cena

 časy výuky: 8:15 - 10:15 nebo 14:00 - 16:00
 pro děti od 6 do 15 let

Skupinová výuka - běžky
Běžky (středa až neděle)

pro děti
čas A) 10:00 - 11:50
čas B) 13:10 - 15:00

pro dospělé
čas A) 10:00 - 11:50
čas B) 13:10 - 16:00

1 den

500

600

1 den

800

900

pro děti 6-15 let, max. 10 dětí ve skupině

Celosezónní výuka - běžky
každá neděle od 9.1. do 12.3.2022
Cena

2 800 Kč

 čas výuky: 10:00 - 12:00
 pro děti od 6 do 15 let

2. Individuální výuka
CENÍK - individuální výua

Délka

Termíny

jedna
osoba

každá
další
osoba

750

400

850

350

1 hodina
(50 minut)
1,5 hodina
(80 minut)

 zahájení každou celou hodinu

2 hodiny

 110 minut nebo 2 x 50 minut

1500

500

3 hodiny

 170 minut nebo 3 x 50 minut

2250

700

4 hodiny

 230 minut nebo 4 x 50 minut

2950

900

 1 x 50 minut

650

250

 čas výuky od 18:00 do 19:30

850

400

každá další
lekce
večerní
lyžování
(90 minut)

od 9:00 do 15:00

 cena je platná 8:30 - 9:50

nebo 2 x 110 minut

"Učitel pro Vaši rodinu"
3 900 Kč

3 lekce x 90 minut
začátek kurzu a místa srazu dle domluvy
možnost společného lyžování rodičů s dětmi

"Učitel pro vaši skupinu"
1 lekce / 1 800 Kč
2 lekce / 3200 Kč

1 lekce trvá 90 minut
max 4 osoby
začátek kurzu a místa srazu dle domluvy
ideální pro skupinu známých

3. Ostatní nabídka
OSTATNÍ NABÍDKA

Nabídka

Cena

VIP PRIVAT (cenová nabídka dle Vašich požadavků) kontaktujte nás

4. Slevy
SLEVY

Sleva

Podmínky

5 % sleva připřihlášení 2 dětí
7 % sleva při přihlášení 3 dětí
RODINA
10 % sleva při přihlášení rodičů i dětí
do jednotlivých kurzů
Klub LŠ

10% sleva pro držitele Klubové karty
dle pravidel Klubu

Místa srazu !!!
Místo srazu dle domluvy v kanceláři. Buďte prosím na
místě 10 minut před začátkem kurzu.

