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Kurz zimních sportů 1 
 

pro studenty oboru tělesná výchova a sport v prezenční i kombinované formě výuky 
 

TERMÍN:  13. – 19. 1. 2019 
 

MÍSTO: Kurz proběhne podle sněhových podmínek ve vyhlášených střediscích běžeckého lyžování Vesec 

– dějiště MS SP, Břízky v Jablonci nad Nisou – centrum přípravy reprezentace v biatlonu, Bedřichov – (start 

Jizerské 50). 
 

ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ KURZU: 13. 1. v 17:00 hod přednáškou v US1 (neděle), 19. 1. v 13:00 hod 

(sobota) 
 

PŘIHLÁŠENÍ: Na webové stránce http://registrace.tul.cz/kurzy/ do 6. 11., zaplacení kurzu do 31. 10. 2018. 
 

CENA: 1000 Kč zahrnuje dopravu do lyžařských areálů a zpět, vosky na mazání při výcviku, zapůjčení 

servisního materiálu a pronájem prostor. Cena nezahrnuje skipass při výcviku na sjezdových lyžích. 
 

STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ:  Nezajišťujeme, kurz je s denním dojížděním. 
 

DOPRAVA: Hromadně, odjezd vždy v 8:00 z parkoviště pod KTV, plánovaný příjezd 15:30. 
 

PROGRAM:  

1. Výcvik na běžeckých lyžích – 5 dní. 

2. Výcvik na sjezdových lyžích – 1 den 

3. Teoretické přednášky. 

4. Ověření získaných dovedností a vědomostí (praktický test z techniky běhu na lyžích klasickým a volným 

stylem, teoretický test). 
 

VYBAVENÍ: Kompletní výzbroj a výstroj na běžecké lyžování a sjezdové lyžování (v rámci možností 

doporučujeme běžeckou výzbroj také pro bruslařský styl), sjezdová helma, poznámkový blok, tužka. 
 

STORNO PODMÍNKY:  
- za storno rezervace v období 61 a více dní před příjezdem nebude účtován stornopoplatek; 

- za storno rezervace v období 60-31 dní před příjezdem bude účtován stornopoplatek ve výši 50 % z celkové 

hodnoty objednaných služeb; 

- za storno rezervace v období 30-15 dní před příjezdem bude účtován stornopoplatek ve výši 75 % z celkové 

hodnoty objednaných služeb; 

- za storno objednávky v období 14-0 dní před příjezdem bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % z celkové 

hodnoty objednaných služeb. 

 

 

Upozorňujeme na možnost pojištění storno poplatků např. u pojišťovny Allianz, kde si účtují poplatek 2,5 % 

z ceny, při 20% účasti plátce. Pro všechny účastníky kurzu doporučujeme pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené druhé osobě v průběhu kurzu. 
 

Při odhlašování z kurzu rozhoduje datum písemného odhlášení na adresu sona.horinkova@tul.cz . 
 

 

 Mgr. Radim Antoš 

radim.antos@tul.cz 

 vedoucí kurzu 
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