
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 

Kurz  „INSTRUKTOR  ZÁKLADNÍHO SNOWBOARDINGU“ 
Harrachov 2017

Program  kurzu  snowboardingu  se  zaměřuje  na  současné  novinky  v  metodice  výuky.  Výsledná  licence
Instruktor základního snowboardingu je akceptována ve všech lyžařských školách působících na území ČR.
Všichni úspěšní absolvent se mohou zúčastnit dalších navazujících kurzů a rozšiřujících programů a seminářů
v Čechách i v zahraničí. Tento kurz se započítává 50-t hodinami do celkového rozsahu požadovaných hodin
pro  licenci  -  „Instruktor  snowboardingu“  (v  rozsahu  výuky  150  hod.)  ,  která  je  základem  pro  vydání
živnostenského oprávnění. 

TERMÍN :             12.12 – 17.12. 2017
MÍSTO:                 Harrachov 
CENA KURZU:    4 600,- Kč Pro instruktory členských škol ČSLŠ 

PRO OSTATNÍ ZÁJEMCE:  7.100,- Kč 

PROGRAM KURZU : 12.12.’17 - sraz účastníků v „Zákout volného času“/Chata v Zákout 
                                                                od 17.00 do 20.30 - prezence a úhrada kurzovného
                                                               - ve 21.00 zahájení kurzu 
                                           13.12.’17 - 16.12.’17 – praktcká a teoretcká výuka
                                           17.12.’17 - závěrečná zkouška a ukončení kurzu
                                                     - předpokládané ukončení (předání průkazů) okolo 14.00

Cena zahrnuje:  ubytování, kurzovné, povinný poplatek svazu za vystavení průkazky a osvědčení, výukové a
zkušební texty.
Cena nezahrnuje: skipas (Sportovní areál Harrachov poskytne velkou slevu, cena bude přibližně 500 Kč),
stravné.
Pro účastníky kurzu je dohodnuté stravování (oběd) přímo pod sjezdovkou,  100,-Kč/1x/ polévka, hl.jídlo
!! Cena zvýhodněného stravování je podmíněna zakoupením obědů při prezentaci !!

Vezměte si: 1x foto na průkazku (pasový formát), snowboardovou výzbroj a výstroj-poznámkové sešity, psací
potřeby. 
Možnost zapůjčení vybavení:  snowboardový komplet 120,-/den.

V případě nedostatku sněhu nebude tento kurz zrušen, bude pouze zkrácen na dobu nutnou pro teoretcká
školení. Praktckk vkcvik se pak uskuteční v měsíci březnu (přesnk termín upřesníme na místě)

Přihlášky: nejpozději do 30.11.2017 !!! 
(odeslaná podepsaná přihláška vč. kopie dokladu o úhradě zálohy kurzovného) na e-mail: zakout@email.cz

Kontakt na ubytování + info přijaté zálohy: 
Vilma Chmelařová, Chata v Zákoutí, Harrachov 20,, 112 46 Harrachov, zakout@email.cz
Tel. 776 111 183 ; GPS: 10°46'26.3,1"N, 11°26'7.161"E

Info kurz:
David Chmelař, zakout@email.cz; tel: 608 276 082; 776 111 183
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Přihláška na kurz
„Instruktor základního snowboardingu“ 

ČSLŠ jako držitel akreditace MŠMT pod č.j. 040/2017-50

Přihlašuji se na kurz Instruktor základního snowboardingu pořádaný ČESKÝM SVAZEM LYŽAŘSKÝCH 
ŠKOL (ČSLŠ) konaný v Harrachově ve dnech  12.12 – 17.12.2017 (v případě nedostatku sněhu proběhne 
teoretická část, praktická bude přesunuta do náhradního termínu - upřesněn bude na místě) 

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

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

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

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

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

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

UPOZORNĚNÍ    !!! společně s podepsanou přihláškou zašlete kopii dokladu o zaplacení zálohy 
nejpozději do 30.11.2017 !!! na e-mail: zakout@email.cz

Zálohu ve výši 1000,- Kč
 uhraďte převodem nebo vkladem na č.ú.: 670100-2205819983/6210

Do kolonky pro variabilní symbol uveďte Vaše datum narození v osmimístné podobě bez teček – 
ddmmrrrr
„Například“: 
Datum narození 1.1.2010
VS: 01012010
!!! Do údaje pro příjemce uveďte celé jméno a příjmení !!!

Podpis: ………………………….. V……………………….  Dne:………… 

Přihlášky zasílejte na adresu: zakout@email.cz
, nebo na David Chmelař - Chata v Zákoutí, Harrachov 209, 512 46 Harrachov, 
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