
           

                                                                    
 

  
 
 

 
 

LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDOVÁ ŠKOLA 
                               SK TATRAN HRADEC KRÁLOVÉ, 
                         držitel certifikátu Svazu lyžařů České republiky, 

  pro Vás připravila pro sezónu 2021/2022 kvalitní a cenově dostupnou výuku                                                                                                                                                                                                                                                            

  lyžování (i carvingu), snowboardingu a výuku běžek. 
         

 
 
 
 
 

 
 

termíny :    15.1.,  22.1.,  29.1.,  19.2.,  26.2. 
                              doplňkové termíny :   5.3., 12.3., 19.3. 
 

 

    skupina C - INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA - LYŽE   

 

   pro jednoho klienta           2220,- Kč/den               po slevě 10%      1995,- Kč/den   (6 hodin výuky)  
   

                   dva klienti           1780,- Kč/den               po slevě 10%      1600,- Kč/den  (6 hodin výuky) 
 

                      tři klienti           1320,- Kč/den               po slevě 10%      1190,- Kč/den   (6 hodin výuky)   

                                                                                                                      

  skupina  D -   INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA – BĚŽKY  jednodenní kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé 

                         

  pro jednoho klienta             1320,- Kč/den              po slevě 10%      1190,- Kč/den   (6 hodin výuky)     

 
 

V ceně : ZKUŠENÍ INSTRUKTOŘI S  LICENCÍ + OBĚD v restauraci  ( polévka, hl. jídlo a čaj) +  DOPRAVA   

                       +  ROZŘAZENÍ DO DRUŽSTEV +  POJIŠTĚNÍ +  ZÁVODY + ODMĚNY +  FOTKY                          
 

Zdarma :  •  SEŘÍZENÍ VÁZÁNÍ  v lyžařském  servisu HAPPY SPORT HK (vedle Čedoku) 

                                  •   VÝCVIK PRO DOPROVOD frekventantů skupiny B  ve družstvu skupiny A 

                                  •    PŘEDSEZONNÍ TEORETICKÁ PRŮPRAVA LYŽOVÁNÍ A BĚŽEK  na vyžádání  
 

Slevy : VÝRAZNÁ  sleva na vleky v celém areálu. 

                    20%   -  na doplňkové termíny pro účastníky předchozích termínů - jeden den  856,- Kč pro skupinu „A“ 

                     20%   -  na doplňkové termíny pro účastníky předchozích termínů - jeden den  928,- Kč pro skupinu „B“ 

                     20%  -  na krátkodobé půjčení a servis lyžařského vybavení v HAPPY SPORT HK, více info na webu LŠ 

                          10%   -  na nákup sportovního lyžařského a snb. vybavení v prodejně HAPPY SPORT HK 

                    10%   -  za uhrazení kursovného do 30.11 2021. Kurzovné musí být uhrazeno najednou (nejsou možné splátky). 

                   10%   -  pro stálé zákazníky, kteří s námi jeli již v předchozích 2 a více sezónách. Kurzovné nutno uhradit do 15.12.2021 
                                  (Nevztahuje se na cenu pro doprovod skupiny B.  Slevu si, prosím, uplatněte již při placení.  SLEVY SE NESČÍTAJÍ.)    

 

Nástup možný i po trase  HK – Jaroměř - Trutnov. 

 
 

 Najdete nás na www. SKTATRAN.cz,  facebook.com/sktatran 
 

- přihlášku můžete vyplnit elektronicky na našem webu nebo osobně se přihlásit na níže uvedené adrese do 15. 12. 2021   
- kurzovné, prosím, zaplaťte příkazem k úhradě na účet č. 2200297354/2010, VS:  datum narození frekventanta, nebo hotově na níže    
  uvedené adrese, doručte nejpozději do 15. 12. 2021  na adresu:  
                  Petr Kraus, Na Občinách 1086,  500 09 Hradec Králové 9 nebo e-mailem pkraus@centrum.cz 

- odborné seřízení vázání, nutné pro absolvování výuky, bude provedeno zdarma v lyžařském servisu Happy Sport na základě předložení dokladu    
   o  zaplacení kurzu (doklad o seřízení vázání je třeba pro pojišťovnu v případě pojistné události)  

Cenu kurzovného lze proplatit zaměstnavatelem z fondu FKSP (pokud to zaměstnavatel umožňuje) 

KONTAKTNÍ TELEFONY:     Petr Kraus – 605 971 272,     Ing. Tomáš Netík – 606 461 571 

 

S NÁMI LYŽUJETE V KRKONOŠÍCH VE VÝŠCE 1050 m n. m.  
Zahajujeme novou sezonu s novými webovými stránkami www.SKTATRAN.cz 

 


