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Název: Instruktor základního lyžování  
 

 
 

Termín: 3.–10. 2. 2020 (závazná přihláška do 30. 11. 2019) 
 

Zájemci: Určeno pro odbornou lyžařskou veřejnost pro získání kvalifikace Instruktor 
základního lyžování a pedagogické pracovníky. 
Zájemci kontaktujte pí. Pánkovou (pankova@ftvs.cuni.cz)   
 

Místo: Bouda na Muldě, Pec pod Sněžkou 
 

Zahájení: 
 

3. 2. 2020 ve 13:00 v místě ubytování 

Ukončení: 
 

10. 2. 2020 do 12:00 v místě ubytování 

Stravování: Začíná první den večeří a končí poslední den studeným obědem 
 

Výstup: Osvědčení o absolvování kurzu Instruktor základního lyžování (vhodné pro 
práci s mládeží v klubech, pro výuku na školních kurzech, některých lyžařských 
školách v ČR) 
 

Popis kurzu: Účastníci kurzu absolvují odbornou teoretickou i praktickou výuku, ve které 
budou seznámeni s technikou, metodikou a didaktikou výuky sjezdového 
a běžeckého lyžování, mazáním, výzbrojí a výstrojí pro sjezdové a běžecké 
lyžování, s využitím videotechniky při výuce lyžování, historií lyžařského sportu 
a se specifiky výuky na školních lyžařských kurzech včetně bezpečnosti při 
výcviku. Kurz je zakončen praktickou a písemnou zkouškou. 
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Cena: 6 600 Kč 
- zahrnuje: kurzovné, ubytování, plnou penzi 
- nezahrnuje: dopravu (individuální), vleky a lanovky 

 
Kontakt a 
informace: 

pankova@ftvs.cuni.cz, forterova@ftvs.cuni.cz 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA = NÁVRATKA 
NEJPOZDĚJI DO 30. 11. 2019 

 

Prosím odešlete mailem na pankova@ftvs.cuni.cz. 

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte obratem na Vaši e-mailovou adresu. 

 

Závazně se přihlašuji na kurz Instruktor základního lyžování v termínu 3.–10. 2. 2020: 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  

RODNÉ ČÍSLO: 

MÍSTO NAROZENÍ: 

E-MAIL: 

TELEFON: 

NÁZEV ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ): 

ADRESA ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ): 

- při platbě na fakturu napište fakturační adresu 

IČO:     DIČ: 

 

ZPŮSOB PLATBY (prosím zaškrtněte): 

• úhradou zaslané faktury = viz fakturační adresa 

• zašlu na účet – POŽADUJI * /  NEPOŽADUJI *  daňový doklad 

* = zaškrtněte prosím 

 

 

Datum: ………………………….     Podpis: …………………………………. 

(při úhradě fakturou razítko organizace/pracoviště) 
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