Kurz lyžovania
Či ste už nejaký kurz lyžovania absolvovali, alebo sa chystá te získať prvé
skú senosti s lyžovaním, u ná s ste vždy na tom správnom mieste. V škole lyžovania
Happy Kids používame najnovšie techniky výučby lyžovania, aby sa deti čo
najrýchlejšie naučili zá klady lyžovania. Pri skú senejších lyžiaroch dbá me na
rozvíjanie správnej lyžiarskej techniky a odstraň ujeme chyby, ktorých sa
najčastejšie dopú šťajú . Lyžovanie s Happy Kids nie je len drinou, ale
predovšetkým zá bavou, ktorá vyčaruje ú smev na tvá rach Vašich detí.
KTO SA BUDE DEŤOM VENOVAŤ:
Tréneri organizá cie Happy Kids. ktorí pomá hajú aj s prípravou detí, obú vaním a
prezú vaním lyžiarok, s organizovaným presunom z autobusu a spä ť.
ČO POTREBUJETE: športové nepremokavé oblečenie, lyže, lyžiarky, prilbu,
hrubé rukavice
TERMÍN:

20.1.-24.1.2020, v poobedných hodiná ch
Zochova chata pri Modre

CENA KURZU :

55€/dieťa + doprava, podľa počtu detí (cca 20-30€/dieťa)

POŽIČOVŇA VÝSTROJE: možnosť zapožičať lyže, lyžiarky a prilbu (treba
nahlá siť vopred!), požičovné komplet 13€/deň
STORNO PODMIENKY:
- v prípade, že dieťa na kurz z rô znych dô vodov nenastú pi, poplatok za kurz sa
neuhrá dza, ale uhrá dza sa časť za dopravu
- v prípade, že dieťa nastúpi na kurz a následne sa ho z rôznych dôvodov
nezúčastní - kurz aj doprava sa uhrádza v plnej výške.
TEŠÍME SA NA VÁS!
HAPPY KIDS o. z., 0903 215 366, info@happykids.sk

Prihláška dieťaťa na KURZ LYŽOVANIA
Týmto prihlasujem svoje dieťa na športový kurz, ktorý organizuje HAPPY KIDS o.z. a zá roveň
sú hlasím s uvedenými podmienkami:
v prípade, že dieťa nastú pi na kurz a ná sledne sa ho z rô znych dô vodov nezú častní, kurz sa uhrá dza
v plnej výške.
v prípade, že dieťa na kurz z rô znych dô vodov nenastú pi, poplatok za dopravu sa nevracia, príspevok
za kurz sa vracia.
prehlasujem, že zdravotný stav mô jho doleuvedeného dieťaťa umožň uje absolvovať kurz
sú hlasím s použitím ú dajov z prihlá šky, fotiek, resp. videí z kurzu pre marketingové ú čely Happy
Kids podľa ustanovení nariadenia euró pskeho parlamentu a rady (EÚ ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osô b pri spracú vaní osobných ú dajov a o voľnom pohybe takýchto ú dajov (GDPR)

Ď akujeme za Vašu dô veru! HAPPY KIDS o. z., 0903 215 366, info@happykids.sk
MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA - TRIEDA

..............................................................

TEL. Č. RODIČA (nepov.) PODPIS RODIČA

..........................

....................…..
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