
Všeobecné podmínky 

 

Obecné informace:   

• kurz bude probíhat každou sobotu od 04.01.2020 do 29.02.2020 ve střediscích Bílá a 

Mezivodí 

Termíny sobotních kurzů: 4.1., 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 22.2., 29.2.2020 (závody) 

 

• pokud se výjezd nebude moci uskutečnit z důvodu nepříznivých podmínek, 

automaticky se přesouvá na nejbližší možný termín 

 

Program : 

BUS 1 

• odjezd je každou sobotu a v 7:50 z parkoviště u Vítkovického nádraží, dále zastavujeme  ve 

Frýdku Místku v 8.00 hod.( na parkovišti Letná, vedle hlavní silnice na Frýdlant). 

 

BUS 2 děti z Dětmarovic zaplatí na každém výjezdu při vstupu do autobusu navíc 100kč 

• odjezd je každou sobotu a v 7:30 z parkoviště před Dělnickým domem v Dětmarovicích, dále 

zastavujeme ve Frýdku - Místku ( na parkovišti Letná, vedle hlavní silnice na Frýdlant).  

 

• po příjezdu do střediska rozdělíme děti do družstev podle výkonnosti 

 

• dopolední výuka probíhá do 12:00 (2,5hod) 

• následuje hodinová přestávka na odpočinek a svačinu (děti mají z domu) . 

• svačí se v autobuse 

• od 13:00 do 15:00 pokračuje výuka (2 – 2,5hod) 

• 15:30 odjezd ze střediska 

• příjezd cca 16:30hod do Ostravy 

 

• závěrečný výjezd ( tj. 29.2.2020) bude probíhat slavnostně. Dopoledne budou závody 

v brankách, odpoledne karneval. Po karnevalu vyhodnotíme závody a nejlepší masky. 

 

Doplňující informace: 

• z hlediska bezpečnosti dětí Vás chci požádat, aby jste do povinné výbavy dětí zahrnuli také 

přilbu 

• oblečení by mělo být určené pro zimní sporty. Přibalte dětem náhradní rukavice. 

• lyže s bezpečnostním vázáním nechejte odborně seřídit.  

• na vleky dejte první sobotu dítěti 200kč. Další výjezdy bude cena upřesněna podle aktuálních 

cen ve středisku 

• termíny výjezdu jsou nezávazné, můžou se změnit podle aktuálního počasí. Vyhrazujeme si 

právo na změnu termínu 

• bude sjednána základní úrazová pojistka přímo na jméno Vašeho dítěte  

 

 



Platba: 
 

• cena víkendové školičky je 3150,- kč  (zahrnuje dopravu z Ostravy, celodenní péči 

instruktora včetně 4,5 hod výuky a pojištění) 

• pro stále účastníky sleva 10% sleva na víkendovou školičku cena tedy 2800,- kč 

• kurz plaťte na účet číslo 3700029369/0800, specifický symbol uvádějte rodné číslo dítěte 

• uzávěrka přihlášek je 30.11.2019 nebo v okamžiku naplnění kapacity kurzu.  

• přihláška je závazná ve chvíli zaplacení kurzovného 

• storno podmínky: kurzovné je nevratné. V případě neúčasti je možno poslat náhradníka  
( mohou jet i rodiče ). V případě dlouhodobé nemoci bude vrácena poměrná část ceny kurzu 
nebo muže být převedeno kurzovné do dalšího roku 
 

Případné další dotazy Vám rád zodpovím na tel.čísle 732 348 531 nebo na emailové adrese 
combo@combosport.cz 

Těšíme se na sněhu. 

mailto:combo@combosport.cz

