Nabídka lyžařského výcviku pro žáky a pedagogický doprovod
SkiAreál Trnava-Luhy ve spolupráci s lyžařskou školou SKIPINGI Vám nabízí možnost lyžařského a snowboardového
výcviku v příjemném prostředí na úpatí Hostýnských vrchů v Západních Beskydech. Rekreační středisko se nachází
v obci Trnava u Zlína, 2km od středu vesnice.
Výcvik probíhá ve SkiAreálu Trnava-Luhy, na hlavní sjezdovce i na cvičné loučce. K dispozici temperovaný ApresSki
stan, WC, temperovaná místnost pro odložení batohů a přezutí. Dále k dispozici na hlavní budově místnost
s audiovizuální technikou.
Průběh výcviku:
Výcvik probíhá dle dohody od pondělí do pátku a je rozdělen do dvou bloků po dvou hodinách (9-11h a 12-14h)
s přestávkou na oběd. Případně v jednom bloku bez přestávky, pokud si to budete přát.
Po dohodě s pedagogickým dozorem je vhodné rozdělit děti do skupinek v počtu maximálně 8 žáků.
Naši instruktoři k výuce používají vlastní pomůcky (tyče na slalom atd.). Výcvik může být zakončen lyžařskými
závody.
Stravování:
Nabízíme Vám zajištění pitného režimu (přímo na svahu, teplý ochucený čaj) a teplého oběda pro děti i pedagogický
dozor. Oběd sestává z polévky a hlavního jídla a je podáván v hlavní budově RS Trnava. Při dobrých sněhových
podmínkách je možné dojet na lyžích až k budově a zpět na sjezdovku.
Upozornění:
Každý lyžař musí mít povinně ochrannou lyžařskou přilbu, vhodné rukavice, případně lyžařské brýle! Za žáky plně
zodpovídá pedagogický dozor.
POPIS SLUŽBY / CENÍK
Vlek 2hod.
Vlek 4hod.
Výuka - instruktor SKI PINGI 4h.
Výuka - instruktor SKI PINGI 2h.
Oběd + pitný režim

Cena / dny
50,00 Kč
100,00 Kč
850,00 Kč
450,00 Kč
65,00 Kč

Pozn.:
Pedagogický dozor – 2 dospělí
skipas a strava ZDARMA
Případný další dospělý dozor
skipas dle výběru se slevou 20%, 75,-Kč/ strava
Po dohodě jsme Vám schopni zajistit i případnou dopravu tam a zpět.
Kompletní odborně seřízenou lyžařskou výzbroj (bez helmy) jsme Vám schopni zajistit (po upřesnění velikosti bot a
délek lyží) přes naši partnerskou půjčovu lyží http://www.avexski.cz/. Cena kompletního vybavení: 550 Kč / týden.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte pro upřesnění termínu a počtu žáků.
Děkujeme.
Tým SkiAreálu Trnava-Luhy
Lyžařská škola SKIPINGI

Rudolf Tomšů
Vladimír Kozubík

tel: 602 747 827
tel: 604 826 325

Lyžařská a snowboardová škola

info@rstrnava.cz
trnava@skipingi.cz

