Obchodní podmínky - lyžařské kurzy MŠ a ZŠ


1. Základní kurz
Celková cena základního kurzu - 2.790,- Kč
Cena zahrnuje
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dopravu autobusem od školky do skiareálu a zpět
8 výukových hodin s instruktorem
v případě dohody s MŠ/ ZŠ pedagogický dozor
vlekovné na malém i velkém vleku
zapůjčení kompletní lyžařské výbavy (lyže, lyžáky, helma, popřípadě brýle)
svačina, čaj
diplom, dárek
fotky z kurzu
pojištění

Cena kurzu musí být uhrazena nejpozději do 30.11. 2019.

Termín
●

●

Lyžařský kurz pro MŠ a ZŠ bude probíhat ve 2 termínech:
○ 1. termín - 6. ledna - 31. ledna 2020
○ 2. termín - 3. února - 6. března 2020
Ve 2. termínu během prázdnin okres Brno, Znojmo 17. února - 23. února 2020 výuka
není.

Rozdělené do jednotlivých termínů
●
●

Finální termín pro danou MŠ/ ZŠ vybírá LŠ Zajda na základě počtu přihlášených dětí
a možností nakombinování dopravy.
Děti z dané MŠ/ ZŠ jezdí vždy pohromadě v jeden den. Pokud se přihlásí více dětí
z jedné školy, než jaká je kapacita lekce, budou děti rozděleny do více dní.

Přihlášky
Přihlásit se mohou děti starší 4 let.
Přihlášku do kurzu lze podat buď:
● papírovým formulářem, který lze získat ve škole či školce. Doplňte prosím všechny
údaje o žákovi, abychom mu mohli připravit a seřídit lyže.

●

elektronicky vyplněním formuláře na
http://www.highland-sport.cz/lyzarska-skola/prihlaska-skola

Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost zákonný zástupce dítěte
se všemi důsledky.
Součástí přihlášky je i formulář Prohlášení o zdravotním stavu dítěte, který je nutné
vyplněný odevzdat spolu s přihláškou.
Závazné přihlášky prosím doručte do vaší mateřské/základní školy nejpozději do 30. září 2019.
Důležité upozornění: Z důvodu omezené kapacity autobusové dopravy a prostoru areálu
můžeme garantovat zajištění výuky pouze pro 25 dětí na dopolední a 25 na odpolední
lekce. Platí tedy, že kdo dřív přijde, ten dřív lyžuje. Pokud jste se tedy rozhodli nabídky
lyžařského kurzu využít, prosíme, neváhejte s odevzdáním přihlášky. Kurzy budou
obsazovány podle data doručení přihlášky.

Místo výuky
●
●
●
●
●

Výuka probíhá v Lyžařském areálu Šacberk u Jihlavy.
Sjezdovka je 380 m dlouhá a 40 m široká.
Areál má výborné podmínky k lyžování a sníh po celou sezónu udržuje 11 sněžných děl
Výuka dětí probíhá na sjezdovce ve vyhrazené části, kde na ně dohlíží 8 instruktorů
a případně i pedagogický dozor.
V areálu jsou dva vleky, na kterých se žáci během výuky vozí zdarma.

Doprava
●

●

Dopravu autobusem do lyžařského areálu Šacberk a poté zpět ke škole zajišťuje
společnost ZODOS, s.r.o., sídlo firmy Okrouhlice 29, 58231, popřípadě firma HUSTÁK
CZ s.r.o., sídlo firmy Kaprova 42/14, Praha 1.
Účastníci kurzu budou vyzvednuti u školy, po lyžařském výcviku budou odvezeni zpět
ke škole.

Pojištění
●
●

Každý účastník kurzu získává v jeho ceně základní pojištění.
Účastníci kurzu jsou pojištěni v rámci všeobecných pojišťovacích podmínek
dopravce, pouze pro případy zaviněné dopravcem, po dobu přepravy veřejným
dopravcem z místa odjezdu do cílové stanice a zpět.

Storno kurzu - zákonný zástupce
●

●

Zrušení kurzu před jeho zahájením - pokud dítě onemocní a nenastoupí z důvodu
nemoci, úrazu či jiných okolností již na 1. lekci kurzu a rodič dítě včas a řádně
před zahájením kurzu (tj. v případě 1. běhu do pátku 3.1.2020, v případě 2. běhu do
pátku 31.1.2020) telefonicky omluví a zruší (tel: 608 024 221), vracíme cenu kurzu
poníženou o 10 % z ceny kurzovného.
Zrušení účasti dítěte v průběhu kurzu - pokud zákonný zástupce řádně zruší účast dítěte
na kurzu v průběhu jeho trvání (tel: 608 024 221):
○ při absolvování první lekce vracíme 70 % z ceny kurzu,
○ při absolvování druhé lekce vracíme 50 % z ceny kurzu,
○ při absolvování 3 a více lekcí se částka nevrací.

Důvodem storno poplatků je rezervace místa v kurzu pro dané dítě, a tedy nemožnost obsadit
místo v průběhu kurzu jiným zájemcem a to jak z časových, výkonnostních i organizačních
důvodů, tak i vzhledem k naplánovanému harmonogramu výuky celého kurzu.

Storno kurzu - pořadatel
●

●

Špatné počasí (silný déšť, nedostatek sněhu, velký mráz, ...) - informujeme o zrušení
lekce danou MŠ/ ZŠ nejpozději v 7:00 hodin ráno. V tomto případě vracíme poměrnou
část kurzu 698,- Kč.
Závažné provozní důvody - pokud z nějakých závažných důvodů (například klimatické
podmínky,...) budeme nuceni zrušit celé lyžování pro děti, bude všem účastníkům kurzu
vráceno 90 % uhrazené částky. Zbývajících 10 % z ceny kurzu se použije na již vzniklé
náklady (karty zdatnosti se jmény účastníků, výukové pomůcky, další náklady vzniklé
s organizací lyžařských kurzů).

Platba
●
●
●

Platbu kurzovného lze provést hotově na prodejně Highland Sport, popřípadě
převodem na účet.
Platba musí být doručena na účet nejpozději 30. listopadu 2019.
Platební údaje:

Částka: 2.790 Kč
Číslo účtu: 107-9081740297/0100 , Komerční banka
Variabilní symbol: telefonní číslo uvedené v přihlášce
Do poznámky prosím uveďte název školky/školy a příjmení dítěte.

Ochrana osobních údajů
Rodné číslo dítěte bude použito pouze pro účely sjednání pojištění a pro správné spárování
příchozí platby se jménem účastníka lyžařského kurzu. Osobní údaje dětí i zákonných zástupců
nebudou nijak zneužity ani předány třetím osobám, s výjimkou sjednání pojištění.

Zvláštní ujednání
●
●
●
●

V rámci výuky je povinnost účastníků řídit se desaterem bezpečnosti chování
na sjezdových tratích.
Lyžařská škola si vyhrazuje právo na změnu instruktora.
Do kurzu se mohou přihlásit děti od 4 let.
Email zadaný v přihlášce slouží pouze pro potřeby firmy Highland Sport s.r.o., tedy
ke sdělení organizačních pokynů, novinek, apod. a nebude poskytnut třetí straně.

Kontakt
Highland Sport s.r.o., Jihlavská 248, Havlíčkův Brod - místní část Šmolovy, 58001,
www.zajda-lyzuje.cz, email: skola@zajda-lyzuje.cz , tel. 608 024 221
V Havlíčkově Brodě dne 1. září 2019

Martin Kachlíř
jednatel společnosti Highland Sport, s.r.o,
provozovatele Lyžařské školy ZAJDA

