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Pravidla školičky bruslení 2017/2018 
 

1) Školička bruslení pro děti probíhá od října 2017 do února 2018 každé úterý na zimním 

stadionu (dále ZS) v Novém Městě nad Metují.  

2) Výuka bude probíhat od 16:15 do 17:00, tzn. doba každé lekce na ledě trvá 45 minut. 

3) Cena jedné lekce činí 40,- Kč. Je ale také možné zakoupit dítěti permanentku: 

• sezonní - 600,- / 20 lekcí + 5 vstupů zdarma na veřejné bruslení, vstup zdarma na 

karneval na ledě 

• tříměsíční (říjen-prosinec) - 420,- / 12 lekcí + 3 vstupy zdarma na veřejné bruslení, 

vstup zdarma na karneval na ledě 

• dvouměsíční (leden-únor) - 280,- / 8 lekcí + 2 vstupy zdarma na veřejné bruslení, 

vstup zdarma na karneval na ledě. 

4) Permanentka je nepřenosná! Dítě se jí prokazuje před začátkem každé výuky, kde mu 

bude proškrtnuto příslušné políčko lekce bruslení. 

5) V případě zapomenutí či ztráty permanentky je účastník povinen uhradit lekci jednotlivým 

poplatkem ve výši 40,- Kč. 

6) Výuky bruslení na ledové ploše se účastní pouze děti, a to minimálně od 4 let věku. 

Rodičům vstup na led nebude dovolen.  

7) Povinnou výbavou účastníků jsou brusle. Doporučujeme brusle šněrovací kožené (umělá 

kůže), brusle z tuhé umělé hmoty s přezkami nejsou ideální pro svoji nepoddajnost, typ 

bruslí však není podmínkou účastnění se lekce.  

8) Je třeba, aby brusle byly dostatečně ostré. Doporučujeme si je nechat nabrousit před 

prvním vstupem na led. Jejich broušení provádí na ZS ledaři. 

9) Oblečení dětí by mělo být přiměřeně teplé, ale vzdušné a volné, aby nebránilo pohybu. 

Dále musí účastníci vlastnit rukavice a pokrývku hlavy (helma a chrániče doporučeny). 

10) Na lekce doporučujeme přicházet cca 15 minut před začátkem zahájení, aby dítě bylo 

včas přestrojeno a obuto. Uváděný čas je začátkem lekce na ledě! Při pozdějším příchodu 

je narušena výuka lektora bruslení. 

11) Pro účastníky školičky bruslení bude vyhrazena jedna šatna v areálu ZS. 

12) Lektoři za bezpečnost dětí zodpovídají pouze v průběhu výuky na ledě. 

13) Pokud bude z nějakého důvodu lekce zrušena, budou o tom účastníci včas informováni a 

bude poskytnut náhradní termín výuky. 

14) V případě zájmu o vstup Vašeho dítěte do oddílu krasobruslení nebo hokeje se můžete 

v průběhu kurzu informovat u lektorů. 

 

Plánovaný harmonogram školičky bruslení 2017/2018 

(říjen-únor, každé úterý, 16:15-17:00) 

 

1. lekce  3.10. 

2. lekce  10.10. 

3. lekce  17.10. 

4. lekce 24.10. 

5. lekce 31.10. 

6. lekce  7.11. 

7. lekce  14.11. 

8. lekce  21.11. 

9. lekce 28.11.  

10. lekce       5.12. Mikulášská 

11. lekce  12.12. 

12. lekce  19.12. 

13. lekce  2.1. 

14. lekce  9.1. 

15. lekce  16.1. 

16. lekce 23.1. 

17. lekce 30.1. 

18. lekce  6.2. 

19. lekce  13.2. 

20. lekce  20.2. 

 

Karneval na ledě   4.3.2018 

 

   

   


