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FB: Akademie Akrobatického Lyžování | www.skiarena-milovice.cz

SPORTEN MOGUL‘s CAMP 2018
Světlý Vrch (www.svetlyvrch.cz) , Albrechtice v Jiz. horách
Termíny:
A)
B)

5.2.-8.2.2018
26.2.-1.3. 2018

trenéři : Ondřej Vokatý, hostuje Nikola Sudová
trenéři: Ondřej Vokatý, hostují Nikola Sudová, Lada Pourová

Kemp probíhá formou denní výuky bez ubytování a stravy od 9:00 do 14:00 hodin.

Věkové kategorie
A) od 15 let
B) od 8 let

Sportovní úroveň:
Vhodné pro sportovně výkonné lyžaře (ovládá lyže na všech typech sjezdovek včetně černé).

Cílem je:
Základní dovednosti a techniky jízdy v boulích a volném terénu. Každý účastník by měl na konci kurzu
sjet několik řízených oblouků v boulovaté trati.

Program:
8:40
9:00 – 11:00
11:00 – 12:15
12:15 - 14:00

sraz účastníků na svahu
dopolední program – výuka technik
oběd (oběd není v ceně, v okolí je několik občerstvení nebo restaurací)
odpolední výuka technik lyžování (možnost výuky základů skoků!)

Pro tréninkové účely bude vyhrazena cvičební dráha bez přístupu veřejnosti.
Změna programu vyhrazena.

Cena: 6.490,- Kč (v ceně je výcvik a permice na 4 dny lyžování) při objednávce
do 31.10.2017 včetně platby je cena 5.490,- Kč
Přihlášky zasílejte na objednávky@skiarena-milovice.cz uzávěrka přihlášek je 15.12.2017, počet míst
je omezen na 12 osob/kemp. MOGUL‘s CAMP se řídí provozním řádem Skiarény Milovice – viz
www.skiarena-milovice.cz
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SPORTEN MOGUL‘s CAMP 2018
Závazná přihláška
Jméno, příjmení:
Adresa:
Datum narození:
Kontaktní osoba (jméno, email, telefon):
Termín:
A)
B)
Kemp probíhá formou „denního“ tábora od 8:00 do 14:00. Zodpovědná osoba je povinna účastníka
kempu včas přivést do denního programu a včas dítě vyzvednout po skončení denního programu
(nejpozději do 14.30 hod, po tomto čase bude účtována sazba 500,-Kč za započatou hodinu hlídání).
Zodpovědná osoba je povinna dítě vybavit adekvátním sportovním oblečením a vybavením včetně
oblečení na převlečení a je povinna informovat trenéra o případných zraněních, pohybových
omezeních či nemocech dítěte.

Sportovní úroveň:
Cenu je nutno uhradit DO 15.12.2017. Cena je vč. DPH.
Storno podmínky: Při zrušení do 30.11. nejsou účtovány storno poplatky. Po uplynutí tohoto data je
účtován storno poplatek ve výši 60% ze zaplacené ceny při zrušení účasti z jakéhokoli důvodu!
V Milovicích dne:
S podmínkami BEZVÝHRADNĚ souhlasím: ................................................................(podpis)
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