HRAVÉ INLINE
květen - červen 2019
areál KOMORA Tábor

Výjezdový kurz in-line bruslení pro děti
od 4 let pořádaný ve spolupráci s Vaší MŠ/ZŠ
O kurzu:

- 5 denní výjezdový kurz in-line bruslení (Po-Pá) v dopolední/odpolední variantě, 2 hod. in-line bruslení denně.
- Náplní kurzu je skupinová výuka bruslení pro začátečníky i pokročilé. Kurz je ukončen dovednostními minizávody.
- Časové rozpětí dopoledního kurzu: 8.00 - 12.00 / odpoledního kurzu: 12.15 - 16.15.
- Odjezd i příjezd je zajištěn smluvním dopravcem organizátora přímo k budově školy.
- Děti jsou po celou dobu v doprovodu pedagogů.

Program a výbava:

- Kurz je realizován v moderním sportovním areálu s in-line dráhou evropské kvality.
- Výuka probíhá ve skupinkách rozdělených dle věku a výkonnosti, průměrně 7-9 dětí na instruktora.
- Bruslařské vybavení zůstává po celou dobu trvání kurzu v areálu a vrací se zpět poslední den.
- Pro převlékání, odpočinek a svačinu je připraven krytý prostor.

Přihlášení:

Přihlašujte se pomocí on-line systému na www.hraveinline.cz a to od 18.2.2019 do 29.3.2019. Termín kurzu bude
oznámen do 5.4. 2019 na základě konečného počtu zájemců z jedné školy. Úhradu kurzovného je pak nutné provést
nejpozději do 12.4. 2019 převodem na účet po emailové výzvě organizátora.

Vybavení malého bruslaře:

Dítě odjíždí od školy již ve sportovním oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí. K busu přineste: Brusle /funkční a správně
seřízené, ideálně s gumovými a ne (tvrdými) plastovými kolečky/, přilbu /na brusle nebo na kolo/, chrániče /sadu na zápěstí,
lokty a kolena/. Podstatné je viditelné podepsání všech věcí (jméno + škola).

Jídlo a pití:

V areálu bude po celou dobu zajištěn pitný režim. V polovině výuky je plánovaný čas na svačinu, kterou zajišťujeme z MŠ. Děti
navštěvující ZŠ si vozí vlastní svačinku.

Onemocnění dítěte:

V případě odhlášení z kurzu před nebo v průběhu kurzu z důvodu nemoci (musí být doloženo potvrzením od lékaře) máte
možnost uplatnit náhradu ve výši 80% ze zaplacené částky na smluvní pojišťovně organizátora akce. Formulář včetně dalších
nezbytných kroků naleznete na našich stránkách.

Cena 1.950,- Kč pro obce vzdálené nad 30 km zahrnuje:

10 hod. výuky bruslení, dopravu, vstup do areálu, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění a pojištění zrušení/přerušení účasti
na kurzu, nápoj po celou dobu výuky, možnost úschovy sport.vybavení, organizace minizávodů, včetně drobných cen a diplomů
pro všechny účastníky kurzu.

Kompletní informace naleznete na www.hraveinline.cz
Předškolní sport s.r.o., Mgr.Pavla Novotná, tel. 608606170

