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POŘÁDAJÍ 

 

                                             ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ KURZ  

 INSTRUKTOR ZÁKLADNÍHO LYŽOVÁNÍ 
    

                                                           termín:   9. 12. 2019 – 13. 12. 2019 

 

Doporučená platnost kvalifikace INSTRUKTOR ZÁKLADNÍHO LYŽOVÁNÍ je 5 let. 

 

              MÍSTO:          Říčky v Orlických horách, chata SKI KLUB Ústí nad Orlicí 

              CENA:     2.300,- Kč bez stravy a ubytování – hradí se ihned po přihlášení na účet univerzity 

       + 1.980,- Kč ubytování a strava - hradí se v hotovosti pří příjezdu na místě,  

(bude vystaven doklad) 

 
           K ROZDĚLENÍ CENY A ZPŮSOBU PLATBY DOŠLO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU ZE STRANY ÚČASTNÍKŮ. 

 

                       V ceně kurzů je zahrnuto lektorné, osvědčení, průkaz a  administrativní poplatky.  

     Cena nezahrnuje vleky, pojištění a dopravu – doprava vlastní. 

 Předběžná informativní cena vleků je cca 200 - 250   Kč/den  

 
Studijní materiál není v ceně, cca 150 Kč se bude vybírat v hotovosti, na kterou bude vystaven doklad o zaplacení. 

 

LEKTORSKÝ TÝM: 

Mgr. Ivana Šemberová Vávrová – vedoucí kurzu, Jan Řehák, Ing. Jan Řihošek 

 
                                                  

Jelikož náš kurz je zařazen do centrálního univerzitního systému v rámci celoživotního vzdělávání, 

přihlašujte se na tomto odkazu: 
 

http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2607 
Instruktor základního lyžování (9. - 13. 12. 2019) 

 

Informaci o tom, že jste se přihlásili do univerzitního systému, byla uhrazena platba a požadujete 

ubytování s plnou penzí či nikoli,  zašlete také na mail: 
ivana.semberova@lsg.cz 

 

Přihlašovat se na kurzy je možné do 2. 12. 2019 a do nástupu na kurz musí být 

uhrazena platba na univerzitu!! 
 

Akce má akreditaci MŠMT a je možné ji hradit z DVPP. 

 

 

V případě, že účastník  bude přihlášen, částka za něj bude zaplacena a nemohl by se z vážných důvodů kurzu zúčastnit, je třeba 

počítat s vysláním náhradníka anebo se stržením  storno poplatku ve výši 45% z celkové ceny. 

 

 

Pro další informace i nadále volejte na číslo 777 119 421 – Mgr. Ivana Šemberová Vávrová  

                                                              465 622 249 -  kancelář gymnázia       

                        ivana.semberova@lsg.cz 
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