
S ohledem na aktuální situaci jsme se s vedením školy dohodli na změně 
 organizace kurzu, který tentokrát nebude pod formální záštitou školy, 

ale přímo pod naším “velením,” blízko vašeho bydliště.
 
 O kurzu:
- 5 denní  kurz in-line bruslení (Po-Pá) v odpolední variantě, 2 x 50 minut in-line bruslení denně.
- Časové rozpětí dopoledního kurzu:  12,45 - 15,30.
- Děti si od zákonných zástupců každý den převezmeme na dohodnuté adrese v Kněževsi  mezi 12,45 -13,00 a v 
období mezi 15,15-15,30 je předáme zpět.

 Program a výbava:
- Výuka probíhá ve skupinkách rozdělených dle věku a výkonnosti, průměrně 7-9 dětí na instruktora. 
- Kurz je ukončen dovednostními minizávody.
- V rámci sportovního odpoledne proběhnou i míčové hry, základy většiny pohybových činností včetně nejrůznějších 
her v přírodě zaměřených na běh, hody, skoky.
- Plánovaná místa pobytu: u hřiště, v ul. Ke Stáčišti atd.

 Přihlášení:
Přihlašujte se pomocí on-line systému na www.hraveinline.cz a to od 28.4. - 7.5.2021.
Po uzavření přihlášek Vás budeme emailem informovat o dalších krocích včetně úhrady kurzovného.
V případě zrušení akce z důvodu vládních opatření vracíme KURZOVNÉ V PLNÉ VÝŠI ZPĚT!
    
 Vybavení malého bruslaře:  
Sportovním oblečení  přizpůsobené aktuálnímu počasí.
Brusle /funkční a správně seřízené, ideálně s gumovými a ne (tvrdými) plastovými kolečky/, přilbu /na brusle nebo na 
kolo/, chrániče /sadu na zápěstí,  lokty a kolena/. 

 Jídlo a pití:
V polovině výuky je plánovaný čas na svačinu, kterou dítěti přibalte sebou. Vybavte dítě lahví s čistou vodou. 
Poslouží nejen na osvěžení, ale případně i na omytí rukou. 
 
 Účast rodičů:
S ohledem na současnou situaci Vás žádáme o pochopení - kurz uskutečníme bez účasti rodičů.
O možnosti páteční  “podívané”   Vás budeme případně informovat sms zprávou den předem:) 
 
 Cena 1.500,- Kč.

www.hraveinline.cz
Předškolní sport s.r.o., Mgr.Pavla Štočková, tel. 608606170

Kurz in-line bruslení pro děti od 4-10 let
v termínu: 

24.-28.5.2021 ODPOLEDNE 
v upravené variantě v lokalitě obce Kněževes

HRAVÉ INLINE
Kněževes 2021


