
Klub turistů a lyžařů Brno, z. s. 
 Svratecká 449, 624 00 Brno 

IČ 005 46 585 
Spis. zn.: L 74 vedená u Krajského soudu v Brně 

 

 

 
 

Přihláška k lyžařskému výcviku LO KTL Brno 
 

 

 

 
Nabízíme:  6 výjezdů na sníh (Čenkovice, Nové Město, Olešnice, Říčky … podle sněhových podmínek). 
 

Předběžné termíny: 16.1., 23.1., 30.1, 6.2., 13.2., 6.3.2021 
 
Doprava: Jednodenní autobusové zájezdy. Odjezd 7:30 z parkoviště na křižovatce Veveří-Šumavská, 

příjezd 17:00 – 18:00 na stejné místo.  
 
Výcvik:    Družstva po 6-10 dětech vedené zkušenými lyžařskými cvičiteli.  
 
Podmínky přijetí:  Odevzdání přihlášky společně se zaplacením zápisného. 
   Cena zápisné: 2800 Kč ( druhý a další přímý rodinný příslušník sleva 400 Kč). 

Uzávěrka přihlášek je 11. 11. 2020 nebo do naplnění jednotlivých oddílů. 
 
V ceně je zahrnuto: Doprava, lyžařský výcvik, členský příspěvek. 
 
Upozornění: Členství dítěte je „ nepřenosné“, z organizačních a pedagogických důvodů nelze přijímat 

náhradníky za členy, kteří onemocní v průběhu sezóny. 
 V odůvodněných případech, kdy dlouhodobá nemoc znemožní účast v celé lyžařské sezóně, 

bude vráceno zápisné po odečtení režijních nákladů oddílu.  
 
Nutné sebou: Lyže s odborně seřízeným bezpečnostním vázáním, na všechny zájezdy celodenní jídlo, 

peníze na vlek, lyžařské hůlky a lyžařskou přilbu.  
 
Kontakty: Sekretariát KTL:  Svratecká 449, Brno.   čtvrtek 15:00 –17:00,  

telefon: 725 368 839   www.ktlbrno.cz 
 
 

 

Skol       LOMI (Lyžařský oddíl mládeže 1)  Martin Mráz  (tel: 732 901 085)  lom1@ktlbrno.cz 

 

 LOMII (Lyžařský oddíl mládeže 2)  František Hlava (tel: 722 929 608)   lom2@ktlbrno.cz 

 

LOD  (Lyžařský oddíl dorostu)  Jan Urbánek  (tel: 603 203 846)            lod@ktlbrno.cz 

 

 
 

 

Jméno a příjmení: ……………………………. 

 

Preferovaný oddíl, případně jméno kamaráda/ky se kterým chce být v oddíle: 

 
Pokročilost:     začátečník  /  pokročilý              Zdrav. pojišťovna: …….. 

Prohlašuji,  že dítě  je po zdravotní stránce způsobilé lyžařského výcviku a má odborně seřízené vázání. 

 

 

Email a telefon matky: ……………………..…………… Email a telefon otce: …………………………………………..  

 

 

dne ....................................................     Podpisy obou  rodičů ........................................... .................................................. 

 

Vyplněnou přihlášku prosím naskenujte a odešlete na e-mail   lo@ktlbrno.cz . Informace k platbě Vám budou zaslány 
společně s potvrzením přihlášení do oddílu.  
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