STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM CHOMUTOV

INFORMACE
pro účastníky kurzu
INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ základní kurz 12. až 16. 12. 2016
doškolovací kurz 14. až 16. 12. 2016
IŠL 2016 KLÍNOVEC

INSTRUKTOR SNOWBOARDINGU PRO ŠKOLY

12. až 16. 12. 2016

14. až 16. 12. 2016

KURZ CARVINGU

NA KLÍNOVCI
ODJEZD ZÁKLADNÍHO KURZU, SNOWBOARDINGU:

Pondělí 12. prosince 20016 v 8:00 hod
z parkoviště naproti Delvitě – Blatenská ul. (u divadla) Chomutov
zahájení kurzu v 9:00 hod
Hotel „Zámeček“ - Klínovec
Stravování začíná obědem
ODJEZD DOŠKOLOVACÍHO KURZU, CARVINGU

středa 14. prosince 20016 v 8:00
z parkoviště naproti Delvitě – Blatenská ul. u divadla Chomutov
zahájení kurzu v 9:00 hod
Hotel „Zámeček“ - Klínovec
Stravování začíná obědem
KONTAKT NA LEKTORA KURZU

Mgr. Jiří SAJNER 776 331 427
ODJEZD A NÁVRAT ZPĚT

Ukončení kurzů a odjezd autobusu je v pátek 16.12.2016 v 17:00 hod
Příjezd do Chomutova asi v 18:00 hod
Stravování končí obědem

Kurz je ukončen závěrečnými zkouškami

CENY:
ZÁKLADNÍ KURZ, SNOWBOARDING
DOŠKOLOVACÍ KURZ, CARVING

1

4 300,- Kč
3 300,- Kč

Cena zahrnuje:
ubytování, stravování (plná penze), účastnický poplatek, dopravu účastníků z Chomutova na Klínovec a
zpět. Středisko služeb školám je držitelem akreditace MŠMT, kurzovné, použití vleků i dopravu je tedy
možné hradit z účelově vázaných prostředků na DVPP.

Přihlášky s uvedením jména, data narození, druhu kurzu, názvu a adresy zaměstnavatele - vysílající
organizace nebo plátce kurzovného, telefonických a e-mailových kontaktů zasílejte na:
Středisko služeb školám, Václavská 4153, 430 03 Chomutov, tel/fax 474686845, e-mail sss@sss.cz
Podrobnosti k fakturaci sdělí:
Ing. Vít Šobáň tel. 474686845, 603107307
Použití vleků zákl.kurzu : Cena 2600.-Kč
Použití vleků u doškolováku a carvingu : Cena :1770.-Kč

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ




Výzbroj a výstroj na sjezd a běh na lyžích
Snowboard a příslušnou výstroj a výzbroj
Brýle sluneční i na lyžování a snowboard
 Vosky na oba druhy lyží a snowboard
 Poznámkový sešit nebo blok a psací potřeby
 Batůžek, domácí obuv a hudební nástroj (event.)
 Podklady pro fakturaci za kurz (adresa, bank.spojení atd.)
 1 x fotografii 3,5 x 4 cm (co nejnovější) zákl.kurz – na průkaz
 finanční prostředky na permanentku (kdo nebude chtít tuto částku do faktury)
 Vak na lyže je nutný pro jejich bezpečnou přepravu a nutnou podmínkou všech přepravců
Instruktorský kurz vedou zkušení lektoři, kteří jsou současně schválenými garanty akreditovaného projektu
MŠMT ČR
 účastníci doškolovacího kurzu si s sebou vezmou svůj průkaz IŠL
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PŘIHLÁŠKA NA AKCI DVPP
INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ
*) základní kurz

Datum
12. – 16.12.
2016

*)kurz snowboardu
*) doškolovací kurz
*)carving

14. – 16.12.
2016

*) nehodící se škrtne
Přihlašujeme tyto pedagogy:
č

příjmení

jméno

titul

datum narození

1
2
3
4
5
6
Škola:………………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………
Kontakty (telefon, e-mail)………………………………………………………………………

v……………………….. dne………………….

…………………………………………………….
podpis ředitele školy
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