Český svaz lyžařských škol - držitel akreditace MŠMT pod č. j. 066/2016-50
a Lyžařské školy Ski centrum Šafář, LŠ Major, B+B, AD ski pořádají

kurz Instruktor základního
snowboardingu - Harrachov
Termín: 14. 12. – 19. 12. 2018
Místo konání: Harrachov, Chata v Zákoutí
Cena kurzu: 4 600 Kč pro instruktory členských škol ČSLŠ

		

7 100 Kč pro ostatní zájemce

Program kurzu snowboardingu se zaměřuje na současné novinky v metodice výuky. Výsledná licence Instruktor základního snowboardingu je akceptována ve všech lyžařských školách působících na území ČR.
Všichni úspěšní absolventi se mohou zúčastnit dalších navazujících kurzů a rozšiřujících programů a seminářů v Čechách i v zahraničí. Tento kurz se započítává 50-ti hodinami do celkového rozsahu požadovaných
hodin pro licenci - „Instruktor snowboardingu“ (v rozsahu výuky 150 hod.), která je základem pro vydání
živnostenského oprávnění.
Certifikované vzdělání a získané informace odpovídají 6-ti dennímu intenzívnímu vzdělávacímu kurzu
dle hodinové normy předepsané MŠMT, ne podvodným rychlokurzům za víkend.
Účastníci kurzu nejsou pojištěni a účastní se kurzu na vlastní nebezpečí.
V ceně kurzu: 7 dnů ubytování (s možností vlastního stravování ve vybavené kuchyni), povinný poplatek
svazu za vystavení průkazky a osvědčení, výukové a zkušební texty, výuka a nácvik nové metodiky. Večerní
program je vyhrazen k přednáškám a videoprojekcím!
Cena nezahrnuje: skipas (Sportovní areál Harrachov poskytne velkou slevu, cena bude přibližně 500 Kč),
stravné. Pro účastníky kurzu je dohodnuté stravování (oběd) přímo pod sjezdovkou, 100 Kč (polévka +
hlavní jídlo). Cena zvýhodněného stravování je podmíněna zakoupením obědu při prezentaci!
Nutné vybavení: snowboardová výzbroj a výstroj, psací potřeby a poznámkové sešity, domácí obuv,
průkazková fotografie 3,5 x 4 cm. Možnost zapůjčení vybavení: snowboardový komplet 200 Kč/den.

Program kurzu
14. 12.		
		
		
15. - 18. 12.
19. 12.		
		

- sraz účastníků - „Chata v Zákoutí“ (Zákoutí volného času) od 17.00 do 20.30
- prezentace, doplatek kurzovného a předání fotografie účastníka
- ve 21.00 zahájení kurzu
- praktická a teoretická výuka
- závěrečná zkouška a ukončení kurzu
- předpokládané ukončení (předání průkazů) okolo 14.00

V případě nedostatku sněhu nebude tento kurz zrušen, bude pouze zkrácen na dobu nutnou pro teoretická školení. Praktický výcvik se pak uskuteční v měsíci březnu. Přesný termín upřesníme na místě.
Termín přihlášek: uhrazené zálohy nejpozději do 30. 11. 2018. Podepsané přihlášky zasílejte e-mailem na
níže uvedený kontakt. Při prezentaci předá každý účastník 1 ks podepsané fotografie (nutné k vystavení
průkazu – velikost průkazková fotografie 3,5 x 4 cm).

Kontakt
Info kurz:
David Chmelař
zakouti@email.cz
tel.: 608 276 082, 776 859 266
Info ubytování + zálohy:
Vilma Chmelařová
Chata v Zákoutí, Harrachov 209, 512 46 Harrachov
GPS: 50°46‘26.395“N, 15°26‘7.161“E
zakouti@email.cz
tel.: 776 155 183

