Český svaz lyžařských škol - držitel akreditace MŠMT pod č. j. 066/2016-50
a Lyžařské školy Ski centrum Šafář, LŠ Major, B+B, AD ski pořádají

prolongační - doškolovací kurzy
Instruktor základního lyžování
Instruktor sjezdového lyžování
Instruktor školního lyžování
Termín: 15. 12. – 16. 12. 2018
Místo konání: Harrachov, Chata v Zákoutí
Cena kurzu: 2 000 Kč pro instruktory členských škol ČSLŠ

		

2 200 Kč pro ostatní zájemce

Kurz je určen pro: majitele průkazu „Instruktor lyžování“ a „Cvičitel lyžování“ - platného nebo maximálně
do 12 měsíců po skončení jeho platnosti. Po absolvování kurzu bude vydán nový průkaz. Instruktorům
lze započítat 20 kreditních hodin k přihlášce na kurz „Instruktor lyžování“ v rozsahu výuky 150 hod. (dříve
Cvičitel lyžování o rozsahu 210 hod. ) opravňující k získání živnostenského oprávnění.
V ceně kurzu: školné, ubytování (s možností vlastního stravování ve vybavené kuchyni), povinný poplatek
ČSLŠ za vydání legitimace
Cena nezahrnuje: skipas, stravné. Pro účastníky kurzu je dohodnuté stravování (oběd) přímo pod sjezdovkou, 100 Kč (polévka + hlavní jídlo). Cena zvýhodněného stravování je podmíněna zakoupením obědu
při prezentaci!
Platba: na místě
Nutné vybavení: sjezdové (carvingové) lyže - možnost i zapůjčení (uveďte poznámku do přihlášky),
poznámkový sešit, psací potřeby, domácí obuv, průkazková fotografie 3,5 x 4 cm.
Účastníci kurzu nejsou pojištěni a účastní se kurzu na vlastní nebezpečí.

Program kurzu
15. 12.		
		
16. 12.		

- od 9.00 do 16.00 - praxe
- večerní program - přednášky, teorie
- od 9.00 do 16.00 - praxe, zkouškové požadavky (zakončení kurzu)

V případě nedostatku sněhu nebude tento kurz zrušen, bude pouze zkrácen na dobu nutnou pro teoretická školení. Praktický výcvik se pak uskuteční v měsíci březnu. Přesný termín upřesníme na místě.
Termín přihlášek: podepsanou přihlášku zašlete nejpozději do 30. 11. 2018 na e-mail: zakouti@email.cz

Kontakt
Info kurz:
David Chmelař
zakouti@email.cz
tel.: 608 276 082, 776 859 266
Info ubytování:
Vilma Chmelařová
Chata v Zákoutí, Harrachov 209, 512 46 Harrachov
GPS: 50°46‘26.395“N, 15°26‘7.161“E
zakouti@email.cz
tel.: 776 155 183

