
 FAQ 
 Pod dohľadom odborných inštruktorov lyžovania ponúkame výcvikoý program pre deti aj 
 dospelých. Výuka je určená pre lyžiarov od 4 - 99 rokov s úrovňou lyžovania minimálne 2 
 (podľa Šarkan kategorizácie). Výuka prebieha v skupinách, denne od 09:30-15:30 hod. 

 (obedová prestávka cca 30-45 min.). Skupina je tvorená podľa úrovne lyžiarov / 
 snowboardistov/ veku / vhodnosti. Hlavným kritériom na zaradenie je názor inštruktora 
 priamo na mieste. Výborný priestor na posúdenie je pred samotným začiatkom lekcií, 
 prípadne na prvej jazde. V prípade otázok zaradenia volajte, píšte - poradíme. Tím 

 inštruktorov sa skladá zo zodpovedných športovcov s dlhoročnými skúsenosťami s výukou a 
 lyžovaním. 

 VÝJAZDY, KEMPY, VÝCVIK  ponúkame v  dvoch formátoch a to: 
 ●  INDIVIDUÁLNA DOPRAVA - dieťa/dospelý prichádza do určenej lokality vlastnou 

 dopravou 
 ●  ORGANIZOVANÁ DOPRAVA - Odchod v skorých ranných hodinách, príchod v 

 neskorších večerných hodinách. V prípade záujmu o organizovanú dopravu nás 
 prosím informujte v rezervačnom formulári. V prípade naplnenia kapacity Vás 
 budeme informovať. 

 KEMP, VÝCVIK, VÝJAZD : 
 ●  KEMP  v  trvaní  2-4  dni  ponúkame  pre  DETI  samostatne  pod  dohľadom  skúsených 

 športovcov  zo  Šarkan  tímu.  V  tomto  formáte  ponúkame  celý  BALÍČEK  SLUŽIEB  a 
 teda  cena  zahŕňa  :  výcvik,  ubytovanie  s  polpenziou,  dopravu  a  skipas  (v  prípade 
 záujmu účasti dospelých osôb - individuálna kalkulácia). 

 ●  VÝCVIK  v  trvaní  2-4  dni  ponúkame  pre  DETI  s  tým,  že  je  lyžovačka  tzv. 
 KOMUNITNÁ,  deti  prichádzajú  s  doprovodom  rodičov/zákonných  zástupcov 
 individuálne  (vlastná  doprava,  v  prípade  záujmu  vieme  poskytnuť  dopravu 
 Minibusom).  Ponúkame  celodenný  výcvik  v  určenej  destinácií  a  v  cene  je  zahrnutá 
 SAMOSTATNÁ  VÝUKA  t.j.  v  cene  nie  je  zahrnuté  ubytovanie,  strava,  skipas, 
 doprava. Na vyžiadanie však vieme pomôcť s organizáciou. 

 ●  VÝJAZD  v  trvaní  1  deň  (cca  7:00h.-20:00h).  Jednodňová  lyžovačka  je  určená  na 
 výcvik  DETI  aj  DOSPELÝCH.  Ponúkame  lyžovačku  na  aktuálne  zasneženom  kopci, 
 ktorý  je  vhodný  na  celodennú  výučbu.  Cena  zahŕňa  samostatný  VÝCVIK  s/bez 
 dopravy  . V cene výjazdu nie je zahrnutá strava, skipas. 

 Nižšie  nájdete náš  CENNÍK VÝUKY  z predošlej sezóny,  spolu s informáciami  kam zaradiť 
 dieťa  , alebo samého seba do správnej skupiny-úrovne lyžovania / snowboardu, 

 V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:  Katka  -organizácia 0903 239 318, 
 sarkan@sarkan.net  ,  Peter  -lyžovanie 0903 423 314 
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