
TÝdenní výjezdní

pro MŠ, ZŠ, SŠ, 
družiny a kolektivy

organizujeme

lyžařský
kurz

• Skupinová výuka probíhá od pondělí do pátku, 
 celkem děti absolvují 5× dvouhodinovou lekci.
• Děti jsou rozděleny do skupin podle stupně pokročilosti.
• Výuka probíhá formou zábavných her a soutěží na sněhu.
• Možnost zapůjčení kompletního lyžařského vybavení
 za zvýhodněnou cenu pro účastníky kurzu.
• Zázemí lyžařského areálu poskytuje dostatek prostoru pro
 bezplatnou úschovu lyžařské výstroje i k odpočinku dětí.
• Fotografování s možností zakoupení barevných
 fotografií jako upomínky na absolvování našeho kurzu.
• Možnost úrazového pojištění, pojištění odpovědnosti
 a pojištění storna kurzu.
• Teplý čaj zdarma po celou dobu kurzu.
• Kurz je zakončen závody ve slalomu s diplomy a cenami.

Vybavení areálu
Svah 550 m se dvěma vleky (dvojkotva a poma).
Oddělený svah pro začátečníky se třemi lanovými vleky.
Terasa s vyhlídkou na oba svahy.
Samostatné prostory pro účastníky kurzů.
Bistro a Restaurace s příjemným posezením u krbu.
Půjčovna a servis lyžařské a snowboardové výstroje.

Cena týdenního kurzu

1990 Kč/dítě
Zahrnuje dopravu autobusem
od vaší školky nebo školy až

do našeho areálu a zpět

ZDARMA zapůjčení
bezpečnostní helmy a vesty

pro všechny děti

Výpůjčka
lyžařské výstroje

CENA půjčovného/kurz
pro děti z MŠ ze ZŠ
ZÁKLADNÍ 300 Kč 350 Kč
TOP 550 Kč 600 Kč
VIP nové 950 Kč 1000 Kč
NOVĚ nabízíme také možnost

CELOSEZÓNNÍ VÝPŮJČKY
v září a říjnu již od

1550 Kč/set
+ 50% SLEVOU

na celodenní
SKIPAS

Kurz organizujeme ve spolupráci s pedagogy a je možné
jej absolvovat pouze s doprovodem učitele jako dozoru.

TEL. 778 468 232
detskekurzy@vankuvkopec.cz

Přihláška do kurzu ON-LINE
na www.vankuvkopec.cz

KÓD VAŠÍ ŠKOLY/ŠKOLKY



Výhody
Vybavení vám doma „nestárne“, 
máte každou sezónu aktuální modely.

Lyže dostanete připravené a seřízené,
šetříte čas a peníze spojené s nezbytným
posezónním servisem vlastního vybavení.

Děti mohou mít každý rok správnou velikost,
nemusíte jim kupovat vše větší „na výrost“.

ZDARMA vám vybavení vyměníme,
když děti během sezóny povyrostou.

Jak na to?
1. Navštívíte nás v AREÁLU září nebo v říjnu a vyberete si požadované vybavení.
2. Předložíte váš průkaz totožnosti, složíte jistinu ( kterou dostanete zpět po vrácení
 vybavení), uhradíte celoroční půjčovné a pokud chcete tak i pojištění.
3. Během září příštího roku vybavení vrátíte – Při té příležitosti si samozřejmě můžete
 vypůjčit nové vybavení, nebo prodloužit stávající výpůjčku.

Pokud byste chtěli vypůjčené vybavení vrátit před skončením sjednané doby nájmu,
můžete tak učinit kdykoli – v tomto případě vás však požádáme o uhrazení poplatku
za předčasné ukončení smlouvy ve výši 20 % z uhrazeného půjčovného.

Pojištění celoročních výpůjček
proti neúmyslnému poškození a odcizení
U celoročních výpůjček si můžete vybavení pojistit proti 
jeho neúmyslnému poškození o odcizení. Pojištění se
vztahuje třeba na poškrábání skluznice, vytržení hrany,
zlomení lyže nebo hůlek atd. Případné odcizení je třeba
doložit policejním protokolem. Pojistka se platí spolu
s nájemným a činí u celoroční výpůjčky 200 Kč. Pojistné
se nevztahuje na ztrátu či poškození způsobené nesprávným
užíváním pronajatého vybavení (např. jízda po nedostatečně
vysněženém terénu či po terénu  ošetřeném posypem).

Ceník
AKČNÍ CENA PŘI VYPŮJČENÍ V ZÁŘÍ-ŘÍJNU BĚŽNÁ CENA JISTINA

Dětský ski komplet:
(lyže do 125 cm + boty + hole + helma) 1 550 Kč 2 000 Kč 1 900 Kč

Dětský ski komplet NOVÝ:
(lyže do 125 cm + boty + hole + helma) 1 850 Kč 2 390 Kč 1 900 Kč

Junior ski komplet:
(lyže 130 až 150 cm + boty + hole) 1 750 Kč 2 290 Kč 1 900 Kč

Junior ski komplet NOVÝ:
(lyže 130 až 150 cm + boty + hole) 2 150 Kč 2 790 Kč 1 900 Kč

TOP ski komplet:
(lyže + boty + hole) 2 950 Kč 3 790 Kč 2 500 Kč

Snowboard komplet:
(snowboard + boty) 2 350 Kč 2 990 Kč 1 500 Kč

UPOZORNĚNÍ: Množství vybavení v našich půjčovnách, určeného pro celoroční půjčky,
není bohužel neomezené. Může se tedy stát, že Vám některé délky lyží či snowboardů nebo
některé velikosti bot nebudeme schopni zapůjčit jako celoroční půjčku. Pokud taková situace
nastane, budeme se snažit uspokojit Vaši poptávku v rámci běžné krátkodobé výpůjčky.

V ZÁŘÍ A ŘÍJNU
JIŽ ZA 1550 Kč
+ 50% SLEVOU

NA CELODENNÍ
SKIPAS

AKČNÍ CENA

Dětem půjčujeme lyže
české značky SPORTEN a boty ROXY,

které do půjčovny kupujeme zcela NOVÉ!

celoROČNÍ PŮJČOVNÉ
lyžařskéHO

A SNOWBOARDOVÉHO 
VYBAVENÍ

Pozor na půjčovny, které vašim dětem
půjčují vybavení vyřazené z alpských půjčoven

a PŘITOM TVRDÍ, ŽE JE NAKUPUJÍ ZCELA NOVÉ
(k nákupu materiálu byl jistě dobrý důvod)!

Vybavení necháváme v půjčovně maximálně 3 roky
a pak jej vyřadíme, takže vaše děti

dostanou vybavení v perfektním stavu!

Půjčte si u nás
vybavení na celý rok

a vraťte jej až v září příštího roku!




