
Hezký den, bruslaři

jsme rádi, že jste se rozhodli zdokonalit svou techniku inline bruslení a strávit s námi šest 
příjemných lekcí, na kterých si kromě techniky zlepšíte i svou kondici a zpevníte před zinou své

tělo 😊 

1. Vaše lekce inline bruslení budou probíhat na inline dráze ve Škodalandu u Borské přehrady. 
Sraz s trenérem je přímo u dráhy (na mapě je místo označeno červenou šipkou). Místo bruslení se 
nachází 300 m od zastávky MHD ,,U přehrady” Autobus 21 z Bor směr Litice, případně je zde i 
velké parkoviště.


2. Na lekce dorazte o 10 minut dříve. Snažte se prosím na lekce chodit včas, v případě zpoždění 
kontaktujte svého trenéra.


3. Prosíme Vás o včasnou úhradu kurzu, nejpozději týden před jeho začátkem. Ohledně storno 
poplatků naleznete více informací ve všeobecných podmínkách.


4. Na kurz si vezměte pohodlné sportovní oblečení, helmu, brusle a chrániče. Pokud si nejste jistí 
s výběrem vhodného oblečení a vybavení na inline bruslení, kontaktujte nás, my Vám rádi 
poradíme.


5. S sebou si také vezměte teplé a suché věci na převlečení a lahev s pitím. Před lekcí inline 
bruslení doporučujeme minimálně 2 hodiny nejíst a celý den dodržovat zvýšený pitný režim. Po 
lekci doporučujeme doplnit energii ve formě energetických nápojů, či tyčinek.


6. Lekce může být zrušena kvůli špatnému počasí. V tomto případě Vás instruktor bude 
informovat a navrhne náhradní termín.


7. Vámi zmeškané lekce lze nahradit v jakémkoliv z právě probíhajících kurzů.


8. Za Vaše osobní věci neručíme.


9. Pokud máte nějaká zdravotní omezení, informujte o nich na začátku hodiny svého trenéra. 
Pokud se Váš zdravotní stav průběhu lekce bude měnit, je Vaší povinností informovat trenéra a

  




přizpůsobit tomu zbytek lekce. Pokud si svým zdravotním stavem nejste jistí, doporučujeme 
vyšetření u odborného lékaře.


10. Všichni naši zákazníci mají 15 % slevu na veškeré vybavení značky Powerslide. V případě 
zájmu o některý z produktů nás prosím kontaktujte.


11. Fotografie a videa z lekcí budou uveřejněny na Facebooku, Instagramu a Youtube 
JSMEINLINE


V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte 😊 



