PO ZVÁNKA
na
Základní kurz pro instruktory lyžování
Teoretická část – metodický pokyn MŠMT ČR k organizaci a zajištění lyžařských kurzů, lyžařská výstroj, výzbroj,
začlenění lyžování do vzdělávacích programů, mazání lyží, metodika, bezpečnost pohybu v horách a první
pomoc. Praktická část – praktická výuka lyžařských disciplín.

Ve dnech 7. - 12. 1. 2019
v Peci pod Sněžkou
na vysokohorské chatě Purkyně a Dimrovka v Krkonoších
(Chaty jsou v horní části sjezdovky Na Zahrádkách – sedačková lanovka, chaty nejsou
dostupné autem, u chat není bankomat, lze si zde nakoupit nápoje, strava a přednášky jsou
zajištěny vždy na příslušné chatě, kde bývá ubytováno přibližně 30 účastníků)
Přeprava osob do Pece pod Sněžkou a zpět není organizována!
Hromadná přeprava zavazadel na chatu je zajištěna v den příjezdu v 16:30 hod. z
autobusového nádraží v Peci p. S. (před budovou České pošty, případně na jiném vhodném
místě na autobusovém nádraží dle aktuální situace). Zde vám oznámíme konkrétní chatu
(příslušný organizátor má většinou v rukou seznam účastníků), ve které budete ubytováni a
lektoři vás do místa ubytování dovedou (chaty jsou na sjezdovce - zvolte prosím vhodné
oblečení a obuv pro chůzi po zasněžené cestě, chaty nejsou dostupné autem, u chat není
bankomat – je pouze poblíž autobusového nádraží v Peci pod Sněžkou).
Poznámka 1: Rolba z technických důvodů (systém uložení různých zavazadel v omezeném
prostoru) nakládá zavazadla pouze na autobusovém nádraží a nestaví na jiném místě.
Poznámka 2: V případě změny jízdního řádu autobusů a pokud to bude z časového hlediska
vhodné, změníme čas odvozu zavazadel a budeme účastníky včas informovat.
Pokud na kurz přijedete autem, doporučujeme zavazadla vyložit do 30 minut před odvozem (v
místě budou lektoři), následně zaparkovat a pak se vrátit na autobusové nádraží do stanoveného
času odvozu zavazadel – odtud vás pak lektoři odvedou na příslušné chaty.
Pro lepší orientaci - doporučujeme autobusové nádraží vyhledat na www.mapy.cz zadáním:
„Loc: 50°41'40.852"N, 15°44'4.669"E“ nebo „Pec pod Sněžkou“.
V případě pozdního příjezdu lze využít taxi skútru (za poplatek) – tel. +420 603271266
(608033242).
Nástup do kurzu je 7.1.2019 do 18:00 hod!
Kurz končí 12.1.2019 snídaní (lze odjet i velmi brzy ráno).
Společný odvoz zavazadel rolbou do Pece p. S. k autobusovému nádraží bývá zajištěn dle
situace – obvykle přibližně v 9 hod ráno.
Celková částka za základní kurz pro instruktory lyžování činí: 4580,- Kč.
V této částce je zahrnuto ubytování, stravování, společná a hromadná doprava zavazadel na
chatu, poplatek MÚ v Peci pod Sněžkou a účastnický poplatek. Cena nezahrnuje permanentku
na lanovky a vleky.
Permanentka na lanovky a vleky:
Nejaktuálnější ceny permanentek lze dohledat na www.skiresort.cz/cenik/ (www.skiresort.cz)
Pro účastníky uplatňujeme dle dohody s lyžařským areálem skupinovou slevu, která je v ceníku

uvedena v kapitole „školní skupiny“ v tarifu „Osoby nad 12 let“, v odkaze je nutné také zadat
konkrétní období – typ sezóny. Vzhledem k častým změnám vás pro přesnost odkazujeme
přímo na zdroj. Permanentka se hradí na místě v hotovosti (jedná se o čtyřdenní permanentku).
Ubytování: Pokud vyžadujete ubytování na společné chatě s jiným účastníkem kurzu, tak nám
prosím tuto informaci zašlete e-mailem nejpozději 7 dní před nástupem na kurz na
kurzinstruktor@gmail.com a očekávejte odpověď (pokud jste již tak neučinili, pro přesnost,
spolehlivost a z technických důvodů není možné žádosti vyřizovat telefonicky).
Pokud se kurzu zúčastní osoba mladší 18 let, licence vstoupí v platnost až po dovršení 18 let.
Uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které lze dohledat na
www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/ v kapitole „Podmínky pro účast“.
Možnost zapůjčení sjezdového lyžařského kompletu (750 Kč za kurz včetně dopravy), nutno
předem objednat na kurzinstruktor@gmail.com (omezená kapacita). Pokud máte o zapůjčení
zájem, prosím zašlete tělesnou výšku, hmotnost a velikost nohy a očekávejte odpověď (pro
přesnost, spolehlivost a z technických důvodů není možné žádosti vyřizovat telefonicky).
Požadavek prosím zašlete nejpozději 12 dní před nástupem na kurz.
Běžecké lyže lze zapůjčit přímo v Peci pod Sněžkou za poplatek v komerčních půjčovnách.
Půjčovny lyží je dole v Peci p. S. a ubytování je nahoře na sjezdovce. Běžecké lyžování probíhá
většinou pouze jeden půlden (předposlední či čtvrtý den kurzu, dle aktuální situace). Pro
běžecký komplet lze dojet předcházející den – během polední přestávky a vrátit poslední den
během odjezdu z kurzu.
Vezměte s sebou: Fotografii 4 x 3,5 cm, sešit či poznámkový blok, psací potřeby, kompletní
lyžařské vybavení (výstroj a výzbroj) pro běh a sjezd odpovídající současnému trendu,
opalovací krém, sluneční brýle, domácí obuv a další věci pro účast na kurzu.
Kopii dokladu nebo potvrzení o zaplacení předložíte při nástupu do kurzu.
Doporučujeme: Vosky a žehličku, v případě vašeho zájmu hudební nástroj.
Podmínkou zařazení do kurzu je zaplacení stanovené částky do 18.12.2018.
Případně lze e-mailem požádat o výjimku či o možnost uhradit platbu hotově při nástupu na
kurz.
Pokud jste přihlášku zaslali později než týden před tímto datem a vaše přihláška byla kladně
přijata, prosím kurz uhraďte do 7 dnů od podání přihlášky.
Číslo účtu:
2600820386 / 2010 (platba ze Slovenska – viz informace níže)
Variabilní symbol: Číslo faktury nebo číslo 66 + datum narození frekventanta - v
pořadí: Uvedené číslo, den, měsíc, celý rok (pokud den či měsíc narození představuje jen
jednu číslici, tak se před ní neuvádí 0, ale jen jedna číslice) - například: Pokud se účastník
narodil 7.1.1985, tak variabilní symbol bude: 66711985
Zpráva pro příjemce:
Jméno a příjmení účastníka
Při nástupu na kurz je nezbytné předložit potvrzení o zaplacení stanovené částky – lze
předložit výtisk z internetového bankovnictví (vyjma domluvené platby hotově).
Pokud vyžadujete vystavení faktury na vysílající organizaci, zašlete prosím potřebná data
vysílající organizace na e-mail kurzinstruktor@gmail.com V případě, že jste o fakturu zažádali
v přihlášce, nemusíte zasílat další žádost.
Při platbě ze Slovenska při zadání příkazu k úhradě v eurech je cena transakce stejná jako u
tuzemského převodu v rámci Slovenské r. (cenu kurzu je nutné zadat v měně: EUR) . Pro
přepočet částky na eura prosím využijte kurzovní lístek Fio banky (platný ke dni zadání příkazu
k úhradě) na www.fio.cz, konkrétně kurz v rubrice nákup.
IBAN: CZ6820100000002600820386 BIC: FIOBCZPPXXX

Označení na mapě:
Parkování – text na mapě
1. Autobusové nádraží
3. Chata Purkyně
4. Chata Dimrovka
5. Chata Racek
6. Chata Viktorka
7. Chata Jindřichův dům
8. Mělnická bouda
- pro lepší orientaci místo lze vyhledat na www.mapy.cz
V Peci p. S. lze parkovat pouze na placeném parkovišti. Mapka a aktuální ceny parkování jsou
uvedeny zde:
www.pecpodsnezkou.cz/parkovani/ případně na www.pecpodsnezkou.cz
Parkovat lze na parkovištích označených P1, P2, P3 a P4. Ubytovaný účastník má nárok čerpat
slevu prostřednictvím „Karty hosta“ (výše slevy je uvedena v ceníku). Parkovné se hradí při
odjezdu a po předložení „Karty hosta“ vám bude udělena sleva. „Kartu hosta“ vám na vyžádání
vydá provozovatel penziónu, ve kterém budete ubytováni během kurzu.
Nelze vyloučit, že se situace s parkováním před konáním kurzu změní a doporučujeme před
zaparkováním si podmínky ověřit dotazem na přítomného zaměstnance parkoviště.
Přeprava osob do Pece pod Sněžkou a zpět není organizována!
Můžeme vám zprostředkovat kontakt na osobu (spolujezdce či řidiče s autem), která bude hledat
společnou dopravu autem a vaše trasa cesty se bude přibližně nebo částečně shodovat. Pokud
máte zájem o zkontaktování, tak prosím zašlete na e-mail (nejlépe 14 dní před kurzem): Datum

kurzu, start vaší cesty a větší města, přes která vaše trasa povede - na základě této žádosti se
pokusíme vyhledat kontakt (pouze tel. číslo) na vhodného spolujezdce či řidiče s autem (nebude
upřesněno, zda je to řidič s autem nebo jen potencionální spolujezdec) nebo zašleme vaše
telefonní číslo potencionálnímu spolujezdci či řidiči s autem.
V obou dvou případech bude poskytnuto pouze telefonní číslo bez jména účastníka a dalších
dat. Telefonní číslo bude poskytnuto jen na vaši případnou žádost nebo při uvedení souhlasu s
jeho vydáním v přihlášce.
Vhodný kontakt začneme vyhledávat pouze na základě žádosti zaslané e-mailem (vzhledem k
velkému množství přihlášek a z technických důvodů není možné žádosti vyřizovat telefonicky)
a kontakt předáme v případě účastníků, kteří v přihlášce či písemně souhlasili s vydáním
telefonického kontaktu pro tyto účely, což je pouze část účastníků.
Nejlépe je danou žádost zasílat 14 dní před kurzem – bude více přihlášených, a tedy i možností.
Samozřejmě nejsme schopni zprostředkované spolucestující (přihlášené na kurz) prověřovat a
neručíme za případná rizika, která mohou ze společné dopravy vzniknout, včetně selhání vaší
dohody na společné dopravě. Chceme usnadnit dopravu účastníků na naše akce, protože
hromadná doprava nenabízí vždy vhodné spoje.
Pro přesnost a z technických důvodů není možné žádosti vyřizovat telefonicky.
O sněhových podmínkách se lze informovat na www.skiresort.cz a www.holidayinfo.cz
Další podrobné informace o kurzu získáte na www.kurz-instruktor.cz
Kontakt a informace:
Informace o přihláškách, fakturaci, organizaci a další: - Tel. +420 608 780 870,
e-mail: kurzinstruktor@gmail.com
Informace o organizaci během konání kurzu: - Tel. +420 776 175 167 (602657337),
e-mail: kurzinstruktor@gmail.com
Důležité doporučení:
Vzhledem k důležitosti některých informací, vám doporučujeme si pozvánku vytisknout, mít ji
k dispozici během příjezdu a konání kurzu a uložit si výše uvedené kontakty.
Mgr. Arnošt Binter a Mgr. Lukáš Binter

