1. Musím rezervaci vytvořenou přes váš rezervační systém ihned zaplatit?
Ne, rezervaci zaplatíte až na přepážce lyžařské školy. Platba předem není možná.Pokud
se objednané výuky nemůžete z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, informujte nás co nejdříve
telefonicky (8:15-17:00) nebo kdykoli prostřednictvím SMS či e-mailu. Vaši rezervaci
bezplatně zrušíme nebo změníme.
2. S jak velkým předstihem si mám výuku zarezervovat?
Obecně platí, čím dříve tím lépe. Zejména o víkendech a o prázdninách je poptávka velká
a kapacita školy může být mnoho dní dopředu neplněna. On-line systém vám zároveň
nedovolí rezervovat výuku dříve než za 2 kalendářní dny.
3. Mohu si zarezervovat konkrétního instruktora?
Ano, pokud bude instruktor v daný termín volný, lze si ho zarezervovat. Služba garance
vyžádaného instruktora je zpoplatněna příplatkem 10 % ze základní prodejní ceny.
4. Pokud zaplacenou výuku včas zruším, vrátíte mi zpátky peníze?
 V případě zrušení rezervace více než 12 hodin před začátkem výuky Vám vrátíme
celou zaplacenou částku.
 V případě zrušení rezervace méně než 12 hodin před začátkem výuky Vám bude
účtován manipulační poplatek 300 Kč.
 V případě úrazu nebo nemoci Vám bude po předložení lékařské zprávy vrácena
částka za nevyužitou výuku.
5. Proč musím zaplatit všechny rezervace najednou?
Je to z důvodu efektivního plánování rozdělení výuky mezi instruktory. Snažíme se, aby
byli instruktoři vytíženi rovnoměrně a co nejefektivněji, tedy aby každého klienta učil
ideálně stejný instruktor, který se nejlépe hodí k jeho věkové kategorii a lyžařské úrovni.
Z minulosti máme špatné zkušenosti s klienty, kteří si udělali několik rezervací, nepřišli
výuku zaplatit a ani výuku nezrušili. Takové rezervace zbytečně vytěžovaly kapacitu
lyžařské školy a blokovaly vhodné instruktory pro jiné klienty.
V případě, že nebude chtít ve výuce pokračovat, stačí zavčasu výuku zrušit a mi vám
vrátíme peníze zpět.
6. Proč ztrácím slevu při změně on-line rezervace na přepážce Skischool Lipno?
Rezervace, které byly vytvořeny on-line, jsou s předstihem přidělovány instruktorům.
V případě včasné rezervace se snažíme, abyste měli stejného instruktora na všechny
vaše výuky a instruktor byl vhodný pro vaši věkovou kategorii a lyžařskou úroveň. Pokud
se až na poslední chvíli rozhodnete cokoliv měnit, je potřeba rezervaci smazat, upravit
nebo přesouvat, tedy stejné administrativní kroky jako když si klient přijde koupit výuku na
přepážku bez předchozí rezervace. Rezervace on-line tak ztrácí svoji výhodu.
7. Je výuka omezena věkem?
Výuka je omezena pouze minimálním věkem. Privátní lyžařské výuky se mohou účastnit
děti od 3 let, skupinové výuky děti od 4 let. Snowboard vyučujeme od 6 let.
8. Je lepší skupinová nebo individuální výuka?
Obojí má svá pro a proti. U individuální výuky je výhodou absolutní využití času a
maximální kontakt s instruktorem.
U skupinové výuky je výhodou práce v kolektivu, ukázka názorného provedení na
ostatních účastnících, možnost her, vtažení do soutěživosti a snaha být stejně dobrý jako
ostatní.

Je ale třeba vzít v úvahu i povahu dítěte, pro některé děti je kolektiv motivující, pro jiné
naopak stresující.
9. V jak velkých skupinách probíhá skupinový kurz?
U malých dětí připadá průměrně 4–5 dětí na jednoho instruktora. U starších začínajících
dětí je to přibližně 6 a u pokročilých průměrně 8. Pro zajištění bezpečnosti a efektivnosti
výuky se většinou 2 skupiny na začátku spojují.
10. Kdy začínají skupinové kurzy?
Skupinové kurzy začínají v neděli nebo v pondělí a minimální délka kurzu jsou 3 dny.
11. Jak probíhá výuka u skupinových kurzů?
První den výuky jsou děti v dětském výukovém hřišti „Foxpark“ přezkoušeny z lyžařských
dovedností a rozděleny do menších skupin odpovídajících jejich lyžařské úrovni.Může se
stát, že jezdecké zkušenosti, které jste zadali při rezervaci, neodpovídají skutečnosti.
V takovém případě je dítě přeřazeno do lepší/horší skupiny, přičemž se často mění i
instruktor a místo srazu.
Skupinky pokročilých většinou po prvních jízdách opustí Foxpark s dostanou se k jízdě na
sjezdovce. Další skupinky, v závislosti na jejich dovednostech, se dostávají na sjezdovku
v průběhu dalšího pokračování kurzu. Cílem výuky není najezdit co nejvíce kilometrů, ale
naučit děti novým lyžařským dovednostem, a hlavně zaujmout tak, aby je lyžování bavilo.
12. Můžou být sourozenci ve stejné skupině?
Skupinová výuka je nejvíce přínosná pro zúčastněné děti v případě, že jsou všichni její
členové na stejné lyžařské úrovni. Tempo jízdy, zvolený terén a předváděné prvky jsou
vybírány tak, aby všem členům skupiny vyhovovaly a posouvaly je na vyšší lyžařskou
úroveň. Pokud se však ve skupině nachází slabší článek, musí instruktor přizpůsobit
výuku jemu. Naopak pokud je někdo ve skupině výrazně lepší, nemusí ho taková výuka
nikam posunout.
Zařazení sourozenců do jedné skupiny je tedy možné pouze v případě, že jsou ve stejné
věkové kategorii a že je jejich lyžařská úroveň stejná. Rozlišujeme věkové kategorie
BABY (děti 4-5 let) a KIDS (děti 6-15 let).
13. Je skipas v ceně výuky?
U privátní a rodinné výuky je skipas v ceně po dobu trvání výuky, u skupinové výuky je
třeba si ho zakoupit zvlášť. O potřebě skipasu pro skupinovou výuku Vás budeme
informovat při prodeji výuky nebo Vám dá instruktor vědět, kdy bude potřeba skipas
zakoupit.
14. Je vestička pro mé dítě povinná?
Všechny děti přibližně do 15 let jsou povinny nosit při výuce speciální reflexní vestičku
lyžařské školy. Vestičku si vyzvednete na přepážce Skischool Lipno při platbě výuky. Děti
nad 15 let a dospělí, musí být při výuce označeni reflexní páskou, kterou jim po dobu
výuky zapůjčí instruktor.
15. K čemu slouží lyžařský deníček a musí ho mít mé dítě při výuce?
Lyžařský deníček slouží k zaznamenání lyžařských dovedností, které dítě během výuky
získalo. Doporučujeme deníček nosit na každou výuku, aby instruktor věděl, co už bylo
probráno a dokázal na předešlou výuku plynule navázat. Pro děti je deníček něco jako
vysvědčení a motivuje je k neustálému zlepšování.
16. Je helma po dobu výuky povinná?
Helma je povinná pro děti do 15 let. Všem ostatním ji z bezpečnostních důvodů
doporučujeme také.

17. Jsou nutné hůlky?
Hůlky se pro začínající lyžaře a mírně pokročilé vůbec nepoužívají. V případě pokročilých
lyžařů záleží na instruktorovi, kdy hůlky do výuky zařadí. Pokud si nejste jistí, vezměte
hůlky s sebou na sraz s instruktorem a domluvte se s ním, zda budou na výuku potřeba.
18. Co když je špatné počasí?
Pokud je v provozu ski areál, probíhá výuka za jakéhokoliv počasí (chlad, déšť,
chumelení…)
19. Je dobré být u výuky přítomen?
Ne, děti to spíše rozptyluje. Doporučujeme děti předat a odejít nebo výuku sledovat z
povzdáli.
20. Co si mají děti vzít s sebou?
Lyže, lyžařskou obuv a helmu (pokud si je nepůjčujete na místě), teplé nepromokavé
oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, náhradní rukavice, šálu, čepici nebo kuklu pod
helmu, balíček kapesníčků, lyžařský deníček z předchozí výuky.

