
 

 

 
Licenční kurz 

Instruktor základního lyžování – sjezd / snowboardingu (D) 
kurz je realizován v rámci akreditovaného programu MŠMT 

Termín a místo konání: 10. – 16. 12. 2022 ve ski areálu Branná v Jeseníkách.  

Sraz: 10. 12. 2022 v 9:00 ve Ski areálu Branná v restauraci pod lanovkou v lyžařském oblečení 

s lyžařskou výzbrojí. 

Ubytování: V NONE apartmány, https://noneapartmany.cz v těsné blízkosti ski areálu Branná. Ubytovat 

se bude možné po ukončení výuky v sobotu. Ubytování a stravování si každý účastník hradí sám na 

místě v hotovosti.  

Doprava: Individuální 

Program: Kurz se skládá z teoretických i praktických částí o celkovém rozsahu 70 hodin. 

10. 12. Zahájení kurzu, praktická výuka a večerní program 

11. 12. – 15. 12. Metodika a technika sjezdového lyžování 

16. 12. Závěrečné zkoušky (test, metodický výstup, videoanalýza a praktická zkouška) 

Povinné vybavení: sjezdové vybavení (doporučený rádius lyží je 14–20 m, boty, hůlky, brýle, helma), 

vše potřebné pro servis lyží, psací potřeby, blok na poznámky. Neberte si slalomové lyže, lyže typu 

shorties, snowblade. 

Prosím všechny účastníky o zaslání malé pasové fotografie na licenci. Fotografii prosím zašlete 

na email: info@skifanatic.cz. 

Cena kurzu: 4 990,- Kč  

Cena zahrnuje: kurzovné a licenční poplatek. V ceně není zahrnuto a na místě si každý účastník hradí, 

ubytování, stravu a skipas. 

Cena ubytování a stravování formou polopenze (snídaně, večeře) 755,- Kč/den. 

Cena skipasu je 300,- Kč/den.  

Dotovaný kurz: Pro účastníky kurzu, kteří se zaváží odučením 80 hodin v lyžařské škole Ski Fanatic 

v zimní sezóně 2023 a kurz úspěšně splní, platí dotovaná cena. Účastník kurzu hradí pouze kurzovné 

4 990 Kč. Ubytování, stravování a skipas hradí Ski Fanatic. V případě, že máte zájem o dotovaný kurz, 

kontaktujte nás na info@skifanatic.cz. 

Platbu proveďte na základě zaslaných fakturačních údajů. Pokud potřebujete fakturu se změnou 

fakturačních údajů nebo doklad o zaplacení, kontaktujte nás prosím na níže uvedený email. Přímo na 

místě nebudeme faktury ani doklady vystavovat.  

vedoucí lektor kurzu: Mgr. Martin Dostál, tel: 728 427 919 

Kurz je pořádán pod Českým svazem lyžařských škol. 

www.csls.cz, www.skifanatic.cz 
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