
PROPOZICE KROUŽKU IN-LINE BRUSLENÍ 
Buď INline s Bruslíkem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kroužek probíhá pravidelně 2 krát týdně po dobu 6 týdnů se začátkem od poloviny září (v 

týdnu od 12. 9. 2016) do konce října v odpoledních hodinách, 
 
2. Délka jedné lekce je 60 minut včetně přezutí popř. přesunu, garantováno je 8 lekcí v 6 týdnech 

(v případě nepřízně počasí se lekce nekoná, vyrozumění prostřednictvím sms zprávy), 
případné neuskutečněné lekce si můžete zdarma vynahradit každý čtvrtek v inline parku 
SAREZA, kde probíhá pravidelná aktivita BRUSLÍKOV, 

 
3. Kroužek se uskuteční v blízkosti škol(k)y, 
 
4. Kroužek zajišťují instruktoři in-line bruslení a studenti Ostravské univerzity s tělovýchovným 

zaměřením, 
 
5. Kroužek je určen žáčkům MŠ od 4 let věku (v případě nižšího věku nutná konzultace s 

instruktory) a žákům 1. stupně ZŠ, v případě zájmu i zájemcům z vyšších ročníků, 
 
6. Povinnou výbavou jsou brusle, chrániče (kolen, loktů a zápěstí) a přilba. Chrániče a brusle lze v 

omezeném množství zapůjčit, 
 
7. Výuka probíhá převážně formou hry a interakce mezi dětmi 
 
8. Minimální počet účastníků kroužku je 8, maximální počet pak 15 
 
9. Cílem kroužku je seznámení dětí s in-line bruslením a položení základů pro bezpečnou jízdu a 

vybavení k ní potřebné, dále také další rozvoj v oblasti sportu, duchu fair play, spolupráce a 
poznání, 

 
10. Vhodné oblečení: dlouhé kalhoty (tepláky, elasťáky), tričko, mikina, vysoké ponožky 
 
11. Sraz je vždy v místě konání, tedy před školou, 
 
12. V případě, že dítě navštěvuje školní družinu či školku, je možné ze strany rodičů pověřit 

instruktora vyzvednutím dítěte ze školky/školní družiny prostřednictvím „Pověření o 
vyzvednutí dítěte“. Máte-li zájem o tuto službu, napište to prosím, do poznámky v přihlášce, 

 
13. Po ukončení lekce si dítě přebírá rodič, pokud není dohodnuto jinak (prosíme rodiče, aby se 

dostavili maximálně s 5 ti minutovým předstihem), 
 
14. Termín kroužku naleznete na plakátech a rovněž na našich webových stránkách dle školy, 

kterou Vaše dítě navštěvuje, 
 
15. Přihlášení prostřednictvím online přihlášky na webu www.budinline.cz, nejpozději však do 

pátku 23. 9. 2016, 
 

16. Platební údaje Vám budou zaslány na Vámi uvedenou e-mailovou adresu po naplnění 
minimálního počtu účastníků, 

 
17. Více informací na tel. čísle 778 485 620. 
 
V Ostravě 1. 9. 2016 Vedoucí kroužků Mgr. Marek Švajný 

http://www.budinline.cz/

