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Kurz bruslení 
 

pro studenty FP TUL 
 

TERMÍN:  27. 1. 2019 – 1. 2. 2019 
 

MÍSTO: Kurz proběhne v Liberci v hokejové hale Svijanka + v učebnách KTV TUL v Harcově 
 

ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ KURZU: Neděle 27. 1 .2019 v 18:00 v budově M v Harcově   
 

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

2018. 
 

CENA: 1000 Kč zahrnuje pronájem ledové plochy a šatny 
 

STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ:  vlastní 
 

DOPRAVA: vlastní 
 

PROGRAM: Kurz je zaměřen na základy bruslení + rychlobruslení, ledního hokeje a krasobruslení. 

27.1. NE 

18:00 - přednáška 

28.1. PO 

7:45 – 8:45 – Svijanka SA2 

11:45-12:45 – Svijanka SA2 

14:00 - přednáška 

29.1. ÚT  

10:45-11:45 – Svijanka SA2 

12:45-13:45 – Svijanka SA1 

15:00 – 16:00 - přednáška 

30.1. ST 

10:00-11:00 – Svijanka SA2 

12:15-13:15 – Svijanka SA1 

31.1. ČT 

8:45-9:45 – Svijanka SA2 

11:00 - TEST 

12:45-13:45 – Svijnaka SA1 

http://registrace.tul.cz/kurzy/
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1.2. PÁ 

9:15 – 10:15 – Svijanka SA2 – zápočty praktické 

10:30 – zakončení kurzu 

 

VYBAVENÍ: 

Povinné - brusle, pro TVS a REK – hokejka a puk, poznámkový blok, tužka, rukavice!!!. 

Doporučené – hokejová výzbroj, helma 
 

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.  

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

Upozorňujeme na možnost pojištění storno poplatků např. u pojišťovny Allianz.  

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

 

 Mgr. Jan Charousek 

jan.charousek@tul.cz 
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