Povánoční 4 dny : 27. – 30.12.2018 na lyžích nebo snowboardu
Lučany nad Nisou – ski Pila
Čtvrtek – neděle od 8:00 – 16:00 hodin
O lyžařském programu:
8:00 – 8:10 hod. v Liberci budou čekat instruktoři, kteří od Vás převezmou Vaše dítě a odvezou autobusem
9:00 – 12:30 probíhá výuka s 30 minutovou přestávkou na svačinu kterou mají z domova – pitný režim zajištěn
12:30 – 13:30 oběd v restauraci, odpočinek
13:30 – 15:30 probíhá výuka
16: 00 probíhá předávání dětí rodičům opět v Liberci
Časy jsou orientační a vše je přizpůsobeno ostatním vlivům jako je například počasí.

První den děti rozdělíme do malých skupin dle jejich dovedností, průběžně kontrolujeme
skupiny a děti posunujeme do skupin dle jejich výkonnosti. Ti co již umí na vleku, mají
samostatné družstvo a jdou ihned na vlek.
Učíme zábavnou formou a pozitivním přístupem s láskou k dětem.
Naši instruktoři mají mnoha leté zkušenosti s učením kolektivů děti z mateřských a základních
škol.
Práce je pro ně zábavou a děti se těší každé ráno na své instruktory a nové kamarády.
Ti zkušenější, kteří již zvládají základy lyžování, trénují carving a základy freestyle.
Děti v kolektivu dělají rychlé pokroky, sledují kamarády a nechtějí zůstat po zadu.
V kolektivu mají mnohem větší zábavu a motivaci než při individuální výuce.
Vše vyvrcholí závěrečnými závody, kde se neměří čas a vyhrává každý kdo dojede do cíle.
Děti odcházejí s diplomem, funkčním a originálním dárkem v hodnotě 200Kč na památku a s upřímným nadšením
a láskou pro lyžování nebo snowboard.

Cena kurzu 4 dny:

2 900,-Kč lyže / 3 300,- Kč snowboarding

Lze objednat i jednotlivé dny 900,-Kč/1 den lyže 1 100,-Kč snowboard
Cena zahrnuje: 4x celodenní péči po-pá 8:00 – 16:00 hodin, 4x 5hodin výuky s instruktory, 4x oběd, úschovu
lyží, pojištění, skipass, teplý čaj, páteční závody a dárek na památku v hodnotě 200Kč.
Možnost výhodného zapůjčení celého kompletu nebo i jednotlivých kusů.

Přihlášky na Příměstské sportovní tábory jsou již možné na lucie@sport-kids.cz
Více info o kurzech a táborech naleznete zde: http://www.sport-kids.cz/krouzky-a-sportovni-kurzy/
Info : + 420 777 001 044 Iveta

