
SKI Máchovka Nová Paka – Lyžařská škola, půjčovna a servis  

Ing. Marek Šmika 

IČ: 07087471 

Tel: +420 797 622 369 

skola@skimachovka.cz  

 

 

Závazná přihláška na lyžařský kurz 

Základní škola Valdice 

ve dnech 16. 1. – 20. 1. 2023 

Jméno a příjmení žáka + třída:   ………………………………………………………………………. 

Datum narození:              …………………………………………………………………………. 

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:..………………………………………………………………. 

Telefon zákonného zástupce:  …………………………………………………………………………. 

E-mail zákonného zástupce: …………………………………………………………………………. 

Lyžařské dovednosti*:                začátečník / pokročilý 

Požadavek na půjčovnu*:  cena 600,- Kč za komplet po dobu trvání kurzu: 

* Nehodící se škrtněte                   lyže (300,-) boty (200,-) helma (100,-) 

V případě požadavku na zapůjčení specifikujte: 

váha:            ………………………………………………………. 

výška:  ………………………………………………………. 

vel. obuvi: ……………………………………………………… 

______________________________________________________________________ 

Cena kurzu:    2.000,- Kč 

+ případná cena vybavení:  600,- Kč nebo viz bod 5)  

     Na účet zasílejte celkovou částku (kurz + půjčovna dle potřeby) 

Datum splatnosti:  31. 12. 2022 

Bankovní spojení:  78-850 445 02 47/0100 Komerční banka, a.s. (ZŠ VALDICE) 

Variabilní symbol plátce:  datum narození dítěte ve tvaru ddmmrrrr  

Zpráva pro příjemce:   LYŽÁK jméno a příjmení dítěte 
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Informace:  

1) Lyžařský kurz pro klienty školy provádí provozovatel lyžařské školy, půjčovny a servisu 

SKI Máchovka Nová Paka ve svých prostorách a se svými instruktory. 

2) Každý den kurzu 2x 45min na lyžích plus přestávka. 

3) Před zahájením výuky budou klienti seznámeny s bezpečnostními zásadami, které jsou 

povinny dodržovat.  

4) Vybavení a jeho nastavení určí personál podle zadané specifikace. Vybavení je možné si 

vyzkoušet v půjčovně lyžařské školy v provozní době. Velikost lyžařských i 

snowboardových bot odpovídá běžnému číslování obuvi. V případě, že by velikost vybavení 

neodpovídala požadovanému komfortu, lze vybrat jinou dostupnou velikost vybavení. 

5) V případě zapůjčení pouze některého druhu vybavení činí cena po dobu kurzu 300 Kč za 

lyže nebo snowboard, 200 Kč za boty a 100 Kč za helmu. Lyžařské hole pro výuku 

začátečníků nedoporučujeme. 

6) Obstaravatel neodpovídá za ztrátu / krádež osobních věcí účastníků výcviku. 

 

 

Zákonný zástupce podpisem souhlasí s podmínkami a s účastí svého dítěte na kurzu.  

 

V _____________________     Dne ____________________     Podpis _____________________ 

 


