
ČESKÝ SVAZ LYŽAŘSKÝCH ŠKOL
Jako držitel akreditace MŠMT pod č. j. 040/2017-50 

a lyžařské školy, Ski centrum Šafář
 LŠ Major, B+B, AD ski  

POŘÁDAJÍ 
ve dnech 16.12.2017 - 17.12.2017   prolongační - doškolovací kurz

„Instruktor / Cvičitel snowboardingu“

Kurz určen pro: majitele platného  průkazu „Instruktor nebo Cvičitel snowboardingu“
 / nebo maximálně do 12 měsíců po skončení jeho platnost.  o absolvování kurzu bude platnost 
průkazu prodloužena, případně vydán nový. 

Místo  konání: Harrachov  - Chata v Zákoutí (zde také ubytování - v přízemí kompletně 
vybavená kuchyň – možnost vlastního stravování)

Celková cena: 2 200,-Kč  

Cena zahrnuje: školné, ubytování, poplatek ČŠLŠ za  vydání legitmace ((oto 3,5x4 cm )    
Cena nezahrnuje: stravu, jízdné na vleky.

Platba: na místě

Ubytování:  Vilma  Chmelařová,  Chata  v Zákout,  Harrachov  209,  512  46  Harrachov,
Tel.776155183  G S: 50°46'26.395"N, 15°26'7.161"E

Vybavení: kompletní snowboardové
Program: 16.12.2017         09,00 - 16,00 - praxe 
                                                  18,00 - 21,00 – teorie, přednášky
                     17.12.2017         09,00 - 16,00 – praxe, zkouškové požadavky (zakončení kurzu)

// Účastníci kurzu nejsou pojištěni a účastní se kurzu na vlastní nebezpečí //

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

David Chmelař, zakout@email.cz; tel: 608 276 082; 776 155 183

mailto:zakout%C3%AD@email.cz


Přihláška na     prolongační - doškolovací kurz  

„Instruktor / Cvičitel snowboardingu“

Přihlašuji se na doškolovací kurz Instruktor / Cvičitel snowboardingu pořádaný asociací ČSLŠ jako
držitel akreditace MŠMT pod č. j. 040/2017-50 

 , konaný v Harrachově ve dnech:  16.12 – 17.12.2017

// Účastníci kurzu nejsou pojištěni a účastní se kurzu na vlastní nebezpečí //

UPOZORNĚNÍ    !!! podepsanou přihlášku zašlete nejpozději do 30.11.2017 !!!
na e-mail: zakout@email.cz

Jméno a příjmení: .................................................................

Datum narození: ..................................

Bydliště: .........................................................................................................

Rychlý kontakt: tel.: ................................ e-mail:..........................................

Jsem držitelem licence: …………………………………..

Vydal (kdo) …………………………………………………….

Název lyžařské školy: …………………………………………………………………..         

 odpis: ………………………….. V……………………….  Dne:…………

              
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
David Chmelař, zakout@email.cz; tel: 608 276 082; 776 155 183
Chata v Zákout, Harrachov 209, 512 46 Harrachov,                                         

mailto:zakouti@email.cz
mailto:zakouti@email.cz
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