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                 TÝDENNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ NA SKALCE 
                        Důležité informace před přihlášením do rezervačního systému 
                                                            Cena kurzu: 2 340,- Kč     
Cena zahrnuje: 

• doprava autobusem od Vaší školky nebo školy do našeho areálu a zpět 

• 5 x 2 hodiny výuky včetně přestávky na občerstvení 

• skipass 

• kvalifikovaní instruktoři s licencí 

• úrazové pojištění 

• vyhřívané zázemí 

• svačina od našich kuchařů  

• teplý čaj 
Dále můžete doobjednat 
Vypůjčení lyžařské výstroje (lyže, lyžařské boty, helma): 500,- Kč 
Focení: 

• každé úterý probíhá focení s profesionálním fotografem 

• v případě zájmu získáváte 4 ks fotografií (10 x 15 cm): 140,- Kč 
Připojištění storna: 20,- Kč/ den 

• Upozornění: pojištění storna není náš produkt. Je to služba pojišťovny, kterou Vám zprostředkováváme. 

• V případě nemoci nebo závažné události v rodině, vyplácí pojišťovna 80 % ze storno poplatku, nikoli z celé 
částky. 

 
PŘIHLÁŠENÍ DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU: 

• Pouze on line, přes stránky www.kurzy.skalkaostrava.com    (záložka školy a školky) 

• Po správně provedené registraci se Vám na email vygeneruje faktura, kde budou uvedeny platební údaje 
(zvolíte-li jiné fakturační údaje, přijde faktura později). Faktura je splatná do 14 dnů, nejpozději však do 30. 
listopadu 2020 

• Nejdřív registrujete sebe jako uživatele, poté dítě jako účastníka kurzu. 

• Zařadíte jej do kurzu Vaší mš nebo zš. 

• V případě, že již máte registraci z jiného předchozího kurzu, použijete své stávající přihlašovací údaje. 
 
STORNO PODMÍNKY: 

• dojde-li ke zrušení aktivity ze strany účastníka, řídí se naše společnost nastavenými storno podmínkami 

• poplatek se vypočítává z celkové částky mimo focení a platby za pojištění storna (platba za focení se vrací 
v plné výši) 

• zrušení aktivity musí být provedeno písemně emailem 
STORNO POPLATKY udávají částku, která zůstává po zrušení aktivity nenávratně firmě 

• 50 % z ceny: 8 – 21 dní před zahájením akce 

• 80 % z ceny: 1 – 7 dní před zahájením kurzu 

• 100 % ceny: v den zahájení kurzu 

• V případě zrušení aktivity ze strany Kurzů pro děti Skalka, bude vrácena celá částka zpět na účet  
 

Těšíme se na Vás 
V případě nejasností kontaktujte p. Pyšnovou na email: pysnova@skalkaostrava.com 
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