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DĚTSKÁ SPORTOVNÍ AKADEMIE

VÍKENDOVÉ LYŽOVÁNÍ 

PŘEDŠKOLÁK 
“Lyžování patří mezi základní pohybové dovednosti dětí” 
Nabízíme víkendové lyžování pro Vaše děti pod dohledem zkušených instruktorů, kteří pomohou se 
základním výcvikem a prvními metry Vašich dětí na lyžích. 
 
Víkendové lyžování zahrnuje celkem 8 hodin výcviku s instruktorem 
Doprovodný zábavný a vzdělávací program. 
Barevné pomůcky pro výuku lyžování 
60 m dětský vlek s ochrannými plůtky 
Ubytování v rodinné privátní chaloupce v blízkosti sjezdovky 
Plná penze + celodenní pitný režim 
Pestrá nabídka her a soutěží zábavnou formou 
Areál Šerlišský mlýn - Deštné v Orlických horách 
 
Obsahuje: 
Lyžařský výcvik: Seznámení a pohyb na sněhu; manipulace s lyžemi, základní postoj, jízda v 

pluhu, zatáčení v pluhu 
Sportovní program: Hry na sněhu, jízda na lopatách 
Herní program:  Týmové soutěže a hry v klubovně 
Regenerace:  Dětská jóga, protahovací cviky, zdravotní cvičení 
 
Zaměření:  Chlapci i děvčata od 4 do 7 let 
Místo realizace:  Areál Šerlišský mlýn - Chata Barborka (www str. kontakty) 
   Skiareál Šerlišský mlýn  (www str. kontakty) 
   Deštné v Orlických horách 
Cena:   2500 Kč (nejsme plátci DPH) 
Pořadatel:  Dětská sportovní akademie, s.r.o. 
Kontakt:  Ing. Kateřina Zavázalová + 420 775 696 926 

info@detskasportovniakademie.cz 
 

Potřebné vybavení: 
Každý účastník musí mít vlastní lyžařské vybavení: Lyže, lyžařské boty, hůlky, helmu a lyžařské brýle. 
Podrobný seznam všech potřebných věcí zasíláme v rámci podrobných pokynů k programu  
Počet účastníků: 
Minimální počet dětí na jeden termín je 10 osob. V případě přihlášení menšího počtu se daný turnus 
neuskuteční, přihlášeným se vrátí uhrazená platba. Maximální počet dětí na jeden termín je 20 osob. 
Stravování - pitný režim: 
Pitný režim je k dispozici po celou dobu programu. Snídaně, obědy a večeře jsou formou plné penze v 
hotelu Šerlišský mlýn (polévka + hlavní jídlo). Částka za obědy je zahrnuta do celkové ceny programu. 
Zázemí - místo realizace: 
Program je umístěn do areálu Šerlišského mlýna v Deštné v Orlických horách. Zde je vybudované 
kompletní zázemí pro lyžařské výcviky. Privátní chata Barborka má dispozici dvoulůžkové pokoje 
spojené koupelnou s WC pro dvojici pokojů, klubovna s TV a lyžárna. Velmi dobrá je dostupnost autem 
včetně parkovacích prostor. Na jídlo se bude přecházet do hlavní budovy. 
Úrazové pojištění: 
Přihlášeným účastníkům zajišťujeme základní úrazové pojištění. Uvedené pojištění je zahrnuto v ceně 
programu. 
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