
Kurz bruslení 1. a 2. ročníků v rámci projektu Děti do bruslí 

Milí rodiče, jsme rádi, že se i díky Vám můžeme zapojit do projektu Děti do bruslí 

(www.detidobrusli.cz). Kurzy budou probíhat vždy ve čtvrtek od 8,00 – 11,30h dle určeného 

rozpisu. Doprava je pro žáky zajištěna. 

2.ABC  termíny: 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11. 2018 

1.ABC   termíny: 6. 12., 13. 12., 20. 12. 2018, 10. 1., 17. 1. 2019 

Čas odjezdů bude oznámen TU.  

!!! Součástí projektu je povinná registrace Vašich dětí, aby byly v rámci Pojišťovny VZP na tento 

kurz pojištěny (Pojišťovna VZP zaštiťuje pro tento projekt úrazové pojištění, projekt Děti do bruslí 

je pod záštitou MŠMT ČR). Je také možné nechat si na základě potvrzeného dokladu proplatit 

náklady u VZP (MV?). Samozřejmě platí pojištění od školy. Tuto registraci musíte provést Vy 

osobně a to v termínu od 22. 10 – 31.10. 2018.  

Součástí projektu Děti do bruslí je i možnost profesionálního nabroušení bruslí (cena 60 Kč), kdy si 

garant brusle odveze a zase přiveze nabroušené zpět. Termín pro 2. tř. je 26.10. v pátek, pro první 

třídy 30.11. v pátek. Je nutné donést brusle (označené jménem žáka, třídou, event. tel. č. rodiče) 

k zadnímu vchodu školy (do jídelny) do 8.00, kde si je převezme školní asistentka. 

Náklady: 350,-Kč za kurz + náklady na dopravu (max 200,-Kč) 

 

Pravidla bezpečnosti a chování na ledové ploše při kurzu bruslení: 

1. Dítě je povinno mít na bruslařský výcvik helmu, vhodné sportovní oblečení, pevné rukavice 

a řádně nabroušené brusle (pevné bruslařské boty se zachovalými tkaničkami). 

Bez ochranné přilby  a dobře nabroušených bruslí nebude dítě vpuštěno na led. 

2. Dítě nesmí vstupovat na ledovou plochu bez dozoru a pokynů trenéra, to samé platí i při 

opuštění ledové plochy. 

3. Dítě dbá pokynů trenérů i pedagogů. 

4. Rodiče před každým výcvikem zkontrolují vybavení a výstroj dítěte. 

5. Dítě, které se zúčastní výcviku, je zdravé a nemá žádná zdravotní omezení. 

6. Okamžitě a neprodleně hlásit trenérům a pedagogům veškeré úrazy, zranění, nevolnost či 

jiné zdravotní potíže. 

7. Na výcvik doporučujeme plastovou láhev s pitím a papírové kapesníky zapnuté v kapse. 

Informace k projektu děti do bruslí naleznete též na stránkách školy. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Souhlasím s účastí: 

Jméno dítěte …………………………………………………………………………………………      Třída: ……………………. 

 

V Českých Budějovicích dne ………………………………………. 

 

Podpis zákonných zástupců:……………………………………………………………………………………………………….. 

http://www.detidobrusli.cz/

