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                  Všeobecné podmínky pro účast ve víkendové lyžařské škole  
 
1. Přihlášení  

 

   Zájemce se přihlašuje prostřednictvím stránek:  https://www.lyzarskaskola.cz  nebo na emailové adrese: 

vikendova@lyzarskaskola.cz. Podáním přihlášky účastník nebo jeho oprávněný zástupce vyjadřuje souhlas s těmito 

všeobecnými podmínkami a se zpracováváním osobních údajů, a to výhradně pro vnitřní potřeby LŠJ. LŠJ zařadí 

účastníka do konkrétního oddílu a družstva podle dovednosti s přihlédnutím k požadavkům rodičů. 

 
2. Úrazové pojištění  

 

   V ceně kurzu je zahrnuto základní úrazové pojištění. Rodičům doporučujeme, aby zvážili připojistit své děti dle 

svého uvážení.  

 
3. Trvání výcviku  
 

   Víkendová LŠJ sestává z 5 výcvikových lekcí. Jednotlivé lekce probíhají v sobotu a v neděli dopoledne  

(mezi 9–13 hodin, čas začátku upřesníme dle rozdělení do skupin) ve třech po sobě následujících víkendech, 

vyhovují-li sněhové a klimatické podmínky. Po ukončení celého výcviku pořádá LŠJ tradiční lyžařský karneval.  

V průběhu výcviku a lyžařského karnevalu může LŠJ pořizovat obrazové záznamy a tyto zveřejňovat na stránkách 

Sportovního klubu Ještěd.  

 
4. Zahájení, průběh a ukončení kurzu a výcvikových lekcí  
 

   4.1. Zahájení kurzu, jeho ukončení a termíny dalších výcvikových lekcí určuje LŠJ s ohledem na sněhové a 

klimatické podmínky. Informace o výcviku pro nejbližší víkend zveřejňuje LŠJ nejpozději v pátek do 14:00 na 

stránkách https://www.lyzarskaskola.cz. 

   4.2. V případě náhlé změny podmínek může být výcvik zrušen i bezprostředně před zahájením lekce a určen 

náhradní termín.  

   4.3. Účastník LŠJ je povinen se dostavit na seřadiště svého družstva nejméně 15 minut před začátkem výcviku tak, 

aby cvičitel mohl zkontrolovat výstroj, docházku a zahájit výcvik v oznámenou dobu.  

   4.4. Odpovědnost LŠJ za účastníka začíná zahájením výcvikové lekce a končí jejím ukončením.  

   4.5. Účastník je povinen dbát všech pokynů cvičitele.  

   4.6. Lekce končí na stejném seřadišti, kde byla zahájena, pokud cvičitel neoznámí na jejím začátku jinak.  

   4.7. Za věci odložené u stanic vleků a lanovek či na cvičištích LŠJ neručí.  
 
5. Vyloučení z výcviku  
 

   Účastník bude z výcvikové lekce vyloučen bez možnosti náhrady školného, pokud: 

   5.1. jeho povinná výzbroj a výstroj nebude kompletní, popř. oblečení nebude přiměřené aktuálním povětrnostním 

podmínkám nebo vyhlášeným hygienickým požadavkům  

   5.2. nebude respektovat pokyny cvičitele či opakovaně poruší povinnosti vyplývající z těchto všeobecných 

podmínek.  

 
6. Stornovací podmínky  
 

   6.1. Zruší-li zástupce přihlášeného dítěte jeho účast na víkendovém kurzu před zahájením první výcvikové lekce, 

bude mu vrácena cena kurzu snížená o manipulační poplatek 500,-Kč, po doložení potvrzení od lékaře. 

 

   6.2. V případě absence tří a více lekcí ze zdravotních důvodů účastníka lze požádat o vrácení části uhrazeného 

kurzovného – nutné doložit lékařské potvrzení. Vracená částka bude 600,-Kč/1 lekci (jedno dopoledne). 

O vrácení školného lze požádat písemnou formou (emailem) po ukončení kurzu do konce března. Požadavky 

uplatněné po tomto termínu nebudou vyřízeny. Absence v rozsahu menším než tři lekce, nebude finančně 

kompenzována. 
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7. Rušení výcviku ze strany LŠJ  

 

   Pokud je výcvik zrušen ze strany LŠJ (nepříznivé sněhové či klimatické podmínky), jsou nároky účastníků řešeny 

takto:  

   7.1. Při zrušení celého výcviku (všech lekcí) bude účastníkům vrácena uhrazená částka. O způsobu vrácení 

uhrazené částky bude účastník informován.  

   7.2. Při zrušení jednotlivých lekcí ze strany LŠJ bude adekvátní část kurzovného (za zrušené lekce) vrácena. dle 

odst. 6.2.  
 
8. Povinná výzbroj a výstroj  
 

   Před zahájením kurzu je účastník nebo jeho zástupce informován o aktuálních požadavcích na výzbroj a výstroj a 

o zařazení do konkrétního oddílu a družstva. Tyto informace budou k dispozici na https://www.lyzarskaskola.cz. 
 
10. Platnost  
 

   Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1.11.2022. Po celou dobu platnosti budou zveřejněny na 

stránkách https://www.lyzarskaskola.cz. 
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