Časté dotazy– „Lyžujeme se sluníčkem“
Co když dítě onemocní před kurzem a nebude se moct kurzu zúčastnit?
Pokud je dítě řádně přihlášeno a má zaplaceno kurzovné, je součástí ceny kurzu pojištění
storna. V případě nemoci dítěte je potřeba, co nejdříve po zjištění, že se dítě nebude moci
kurzu zúčastnit, odhlásit dítě na on-line systému www.prihlaskanakurz.cz. Po odhlášení Vám
emailem přijdou pokyny, jak postupovat pro řešení pojistné události. Pokud budete
postupovat dle tohoto jednoduchého návodu a dodáte lyžařské škole vyplněný formulář pro
pojišťovnu, potvrzení od lékaře a potvrzení o zaplacení kurzu (vše je k dispozici přímo
v systému, po rozkliknutí přihlášky vašeho dítěte), pojišťovna Vám vrátí 80% storno poplatku.
Výše storno poplatků je určena ve Všeobecným podmínkách SUN Outdoor, spolek.
Co když dítě onemocní během kurzu?
Postup je naprosto stejný jako v případě onemocnění před kurzem. Pojišťovna Vám vrátí 80%
nevyčerpané částky.
Co když je dítě nemocné, ale k lékaři nejdeme?
Pokud máte zájem o čerpání náhrady storna kurzu, je nutné k lékaři zajít a dodat potvrzení
od lékaře.
Mám zaplacený kurz i výpůjčku vybavení. Z jaké částky mi bude platba vrácena?
V případě objednání výpůjčky lyžařského/ snowboardového kompletu, se výpůjčka stává
nedílnou součástí ceny kurzu. Není proto později možné výpůjčku odhlašovat, převádět
apod. Storno se proto vypočítává z celé částky.
V jak velkých skupinách probíhá výuka lyžování?
Při výuce lyžování garantujeme průměrně 6 dětí na jednoho instruktora. Skupiny se mohou
pro zajištění bezpečnosti a efektivnosti výuky spojovat (12 dětí na 2
instruktory). Při nerovnoměrném rozložení skupin může dojít k tomu, že ve skupině
pokročilejších lyžařů bude např. 7 dětí na 1 instruktora a naopak u začátečníků 5 dětí na 1
instruktora.
Jak bude výuka probíhat?
Děti jsou předběžně rozřazeny do skupin podle výkonnosti, kterou udali rodiče na přihlášce.
Pokročilost dětí v dotazníku má pouze informativní charakter a slouží k předběžnému
rozdělení dětí do skupin. Přirozeně, ne každý rodič uvádí tuto informaci objektivně, někdo
své děti podceňuje, někdo naopak přeceňuje. Jedná se o skupinovou výuku, kdy se pokrok
celé skupiny řídí dle nejslabších členů skupiny. Snažíme se i v průběhu týdne děti přeřazovat
do vyšších či nižších skupin tak, aby jim úroveň skupiny co nejvíce seděla. Některé děti
mohou mít úroveň lyžařských dovedností vyšší, mohou se však bát nebo mít jiné důvody pro
setrvání v dané skupině (kamarád / kamarádka, prostředí). Někdy se dítě neprojevuje stejně
jako při individuální výuce či lyžování s rodiči, a tedy opět to může být důvod pro setrvání ve
zdánlivě neadekvátní skupině. Některé děti lyžovaly naposledy v loňské sezóně, a tak trvá
delší dobu, než se se dostanou na úroveň, na které loni končily.
Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny. U začátečníků a mírně pokročilých
probíhá výuka primárně v dětském lyžařském parku s pojízdnými koberci, lanovým vlekem,
talířovým vlekem (poma) a kolotočem na sněhu. Ve chvíli, kdy všechny děti ve skupině umí

bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. Pokud
bude některé z dětí postupovat ve výuce výrazně rychleji než zbytek skupiny, bude podle
možností organizátora přeřazeno do pokročilejší skupiny.
Cílem kurzu je osvojení si základních lyžařských/snowboardových dovedností, popř. jejich
rozvoj, u
nejmenších dětí formou zábavných her na sněhu. Kurz je ukončen závody.
U pokročilých instruktoři zkontrolují v dětském lyžařském parku aktuální dovednosti dětí a
poté pokračují ve výuce rovnou na veřejných sjezdovkách.
Dítě by dle mého názoru mělo být v jiné skupině. Co mám dělat?
Stává se, že rodiče vyplňují přihlášku na podzim a kurzu se děti zúčastní v únoru. V mezidobí
se dítě zdokonalí a tudíž udávaná pokročilostní skupina neodpovídá reálným dovednostem.
V tomto případě je třeba změnit pokročilost dítěte v přihlašovacím systému, aby dítě
zbytečně neztrácelo čas v horší skupině. Pokud žádáte převedení dítěte do jiné skupiny
v průběhu kurzu, dejte nám prosím ihned vědět emailem nebo telefonicky. Pokročilost dítěte
bude zkonzultována s příslušným instruktorem a na základě jeho posouzení bude případně
dítě přeřazeno.
Prosíme rodiče, aby hodnotili dovednosti svých dětí reálně. Dítě pod těsným dohledem a
s lehkou pomocí 1 až 2 rodičů zároveň, může být schopné sjet sjezdovku. Situace na kurzu je
však odlišná. Děti jsou ve skupině cca 6 dětí a musí být zachovány bezpečnostní předpisy,
tzn. dítě musí být zcela zřejmě schopné samostatně zastavit a měnit směr na lyžích.
Co se dítě, které s lyžováním začíná, v kurzu naučí?
Každé dítě se učí lyžařským dovednostem jiným tempem. Při skupinové výuce je rychlost
pokroku limitována nejslabšími členy skupiny. Na kurzu „Lyžujeme se sluníčkem“ nám jde
především o vytvoření kladného vztahu k pohybu na lyžích a k pobytu v zimní přírodě. Děti
z MŠ, které s lyžováním začínají, se většinou naučí základní pohyby na lyžích, tedy pohyb na
místě, šlapání a samoobslužnost na pojízdném pásu, základy pluhového postavení a některé
z dětí náznaky oblouků. Většina skupin začátečníků (MŠ) se celý týden učí u pojízdného pásu,
kde také probíhají závody.
Jak se na kurz připravit, aby si jej dítě co nejvíce užilo?
Dítěti velmi pomůže, když má možnost se před kurzem rozlyžovat. Naprosto ideálně v místě
konání kurzu – zvykne se na prostředí a pohyb. Především pro děti, které se již kurzu
v minulosti účastnily, doporučujeme, aby před kurzem zajeli minimálně jednou na lyže. Je
třeba si uvědomit, že některé děti lyžovaly naposledy před rokem a tuto dovednost je
potřeba obnovit. Aby na kurzu již mohli pokračovat v nácviku nových dovedností, musí se
nejprve rozpomenout na již osvojené dovednosti, což trvá několik hodin. U některých dětí to
vypadá, jakoby každý rok stály na lyžích poprvé! Při rozdělování do skupin jsou pak tyto děti
zařazeny znovu mezi začátečníky a jejich pokroky jsou zbytečně omezeny.
Kde se děti budou přezouvat a svačit?
Na přezouvání a svačinu mají děti prostor v šatnách přímo v areálu dětského lyžařského
parku.

Co když některé dítě pláče?
Některé, zvláště ty nejmenší děti pláčou po mamince, nebo protože nezvládají nové
prostředí. Instruktoři se je snaží zabavit, motivovat, odměňovat. Je na zvážení rodičů, zda
přihlásit dítě, pokud mají pochybnosti, zda kurz zvládne. Jedná se o skupinovou výuku
lyžování, proto se instruktor bohužel nemůže věnovat pouze 1 dítěti. Pokud dítě dlouhodobě
pláče tak, že není schopné absolvovat výuku a hrozí, že mu bude např.zima, je dítě svěřeno
p.učitelce ze školky nebo si jde sednout do šatny. V případě, že dítě pláče 2 dny kurzu a
situace se nelepší, navrhneme rodičům, aby zvážili převedení nevyčerpané části kurzu na
privátní výuku.
Můžou se rodiče přijet podívat?
Rodiče se mohou přijet podívat, nemohou však využívat společnou dopravu autobusem.
Prosíme rodiče, aby sledovali výuku zpovzdálí (nejlépe tak, aby je děti neviděly),
nezasahovali do výuky a nechodili do dětského lyžařského parku, ani do převlékacích
prostor. Přítomnost rodičů, kteří nerespektují tyto pravidla výrazně narušuje výuku a snižuje
kvalitu lyžařského kurzu.
Kolik stojí vypůjčení lyžařského/snowboardového vybavení? Je možné půjčit část vybavení
(např. jen lyže)?
Výpůjčka lyžařského/snowboardového kompletu stojí 90,-Kč/den pro dopolední kurzy a 80,Kč/den pro odpolední kurzy. Část kompletu je možné vypůjčit, ale cena zůstává stejná.
Co když si dítě přiveze nevhodné vybavení?
Pokud instruktor zhodnotí, že vlastní vybavení dítěte není vhodné, navrhneme rodičům
vypůjčení našeho kompletu (pokud dovoluje kapacita naší půjčovny).
Nevím, jestli budeme mít vlastní vybavení. Jak mám při přihlašování postupovat?
Když si u nás objednáte lyžařské/snowboardové vybavení, máte jej napevno rezervováno.
Není proto později možné vybavení odhlašovat (ani vracet platbu). Zvažte tedy, zda od nás
výpůjčku potřebujete a teprve potom si ji nahlaste. Samozřejmě i my máme omezený počet
kompletů. Pokud tedy s nahlášením výpůjčky budete otálet, může být kapacita již vyčerpána
a výpůjčka nebude možná. Nahlášení je možné nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.
Kdy začínají a jak probíhají páteční závody,
Dopolední závody začínají cca v 10,00, odpolední cca v 15,00 (každý týden se časy mírně
liší). Do té doby děti trénují na trati závodů a probíhá výuka lyžování. Po závodech je
připraveno slavnostní vyhlášení výsledků závodu a společné focení.
Prosíme rodiče, aby neodváželi děti z kurzu a neodnášeli jejich soukromé vybavení dříve,
např. během vyhlášení. Instruktoři odvedou po vyhlášení a focení děti do šatny, kde se
přezují a donesou všechen materiál dětí před kancelář lyžařské školy.
Budou děti, které už umí lyžovat, jezdit na vlecích?
První den lyžařského kurzu jsou děti v dětském lyžařském parku přezkoušeny. Je nutné ověřit
si z důvodu bezpečnosti lyžařské dovednosti dětí. U některých dětí neodpovídá lyžařská
pokročilost, uváděná v přihlášce, skutečnosti!!! Tyto děti jsou během prvního dne, popř. po
prvním dnu přeřazeny do jiné skupiny. Do výuky jsou u všech skupin průběžně zařazovány
hry a cvičení na rovině, mírném svahu, šlapání a vstávání z pádu. Cílem výuky není najezdit

co nejvíce kilometrů, ale naučit děti novým lyžařským dovednostem a hlavně, aby děti
lyžování bavilo.
Moje dítě již jezdí oblouky v paralelním postavení (bez pluhu), má pro něj kurz smysl?
Samozřejmě, že kurz má smysl pro každé dítě, nehledě na jeho lyžařské dovednosti. Každé
další cvičení na lyžích pomáhá dítěti zlepšovat se. Ale záleží na zvážení každého z rodičů, zda
budou akceptovat podmínky skupinové výuky. V každém případě je dětem lépe na horách a
na čerstvém vzduchu než ve městě.
Jak dlouho bude probíhat výuka lyžování?
Výuka lyžování probíhá průměrně 2 hodiny každý den. Pokud je v pondělí výuka z důvodu
pozdního příjezdu autobusu a delšího času při půjčování lyžařského materiálu zkrácena,
v dalších dnech se zameškané minuty postupně dohánějí.
Pojede se ve špatném počasí (sněží, velký mráz, vítr, déšť)?
Pokud je v provozu Ski areál Bílá, kurz proběhne. V případě extrémního počasí (závisí na
posouzení organizátora), Vám bude navrhnut náhradní termín. Pokud není možné kurz
v náhradním termínu uskutečnit, bude Vám vráceno 90% ze zaplacené částky.
Co když nebude sníh?
V případě, že Ski areál Bílá nebude po dobu konání kurzu v provozu, bude Vám nabídnut
náhradní termín nebo náhradní místo realizace kurzu. Pokud není možné kurz v náhradním
termínu nebo na náhradním místě uskutečnit, bude Vám vráceno 90% ze zaplacené částky.
Co si děti mají vzít s sebou?
Děti odjíždějí z MŠ/ZŠ již v lyžařském oblečení, v lyžařské čepici (popř. kukle) a
v lyžařských (NE v tenkých pletených) rukavicích. V autobuse si děti odloží. První den si děti
vezou také lyže a lyžařskou obuv (pokud si je nepůjčují na místě). Lyže zůstávají po celou
dobu kurzu v úschově na Bílé, lyžařskou obuv si děti vozí každý den domů k vysušení.
Lyžařské hole dávejte dětem jen po vyzvání instruktorem!
Vše prosím řádně podepište tak, aby podpis odolal sněhu a vodě.
Děti dostanou během přestávky na svačinku teplý čaj. Děti z MŠ dostávají svačinku z MŠ
(pokud není v MŠ dohodnuto jinak), děti ze ZŠ si vozí vlastní svačinky.
Kdo má za děti zodpovědnost?
Kurz je organizován ve spolupráci s MŠ/ZŠ. Instruktoři si přebírají děti po jejich příjezdu
autobusem do Ski areálu Bílá. Po celou dobu výuky, přestávky na svačinku, přípravu na
výuku a na odjezd jsou děti v péči instruktorů, kteří za ně mají plnou odpovědnost.
Pedagogové pečují o děti během přepravy a pomáhají instruktorům s chozením dětí na WC,
s rozdáváním svačinek apod.
Jak je zajištěna doprava?
Dopravu zajišťují naši smluvní dopravci. Všechny autobusy mají platné pojištění a jsou zvyklí
na přepravu dětí. S dopravci spolupracujeme dlouhodobě, proto k nim můžeme mít plnou
důvěru.

Doporučujeme všem účastníkům kurzu, popř. rodičům, aby si prostudovali Všeobecné
podmínky akce.

