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Tisková zpráva

Školáky čekají “jarňáky”. Máme tip, jak je zabavit. A na kolik vás to
přijde?
Děti školou povinné z celé republiky se už nemohou dočkat jarních prázdnin. Zatímco
karlovarské mají týden volna už začátkem února, ty z Hodonína musí vydržet až do
půlky března. Díky spoustě sněhu a letošní velmi tuhé zimě si každé dítě může užít
“jarňáky” na sněhu! Co nadchne děti ale ne vždy potěší jejich rodiče, kteří musí do
práce! Jedním z našich tipů je lyžařský kurz na horách.
Pro zdraví vašich dětí je určitě lepší, aby strávily prázdniny na horách, než ve městě
zahaleném smogem. I když si většina rodičů nemůže vzít dovolenou celý týden, přesto chtějí
na hory poslat alespoň své děti. A ideálním způsobem jsou právě lyžařské a snowboardové
kurzy. „Od Vánoc ještě příliš času neuběhlo a jarní prázdniny tak v krátkém čase představují
další výdaje pro domácnosti, které se ještě úplně nezotavily z nákupu dárků,“ upozorňuje
Dana Hakavcová ze společnosti PROFI CREDIT.
Ceny takových kurzů pro děti se v Česku pohybují kolem pěti tisíc za týdenní turnus, k tomu
je třeba přičíst ještě skipas, kapesné a pojištění. Dalším výdajem je vybavení, a to jak nákup,
tak pronájem. Pokud chcete dětem zimní radovánky dopřát, pomůže výdaje vyřešit například
půjčka.
Za tu vašemu školákovi pořídíte jak výbavu, tak také instruktora a ubytování. Lyže nebo
snowboard ovšem nemusíte hned kupovat, dětem stejně budou za rok malé. „Letošním
trendem je pronájem vybavení na celou sezónu, který je výhodnější než krátkodobá
zápůjčka. Děti navíc můžou s kamarády vyrazit klidně i o víkendu vyzkoušet, co se o jarních
prázdninách naučily,“ dodává marketingová ředitelka PROFI CREDIT Dana Hakavcová. Díky
dostatečné sněhové nadílce a následnému mrazivému počasí si sjezdovky dál udržují
kvalitní podmínky, které i pomocí umělého zasněžování ještě dlouho vydrží.
To s sebou ale kvůli velkému množství lyžařů nese také úrazy. Horská služba každoročně
zasahuje asi u 6 tisíc případů a úrazy hlavy, které patří mezi nejzávažnější, z toho tvoří
téměř pětinu. Pořiďte proto potomkům ochrannou přilbu a můžete mít větší jistotu, že
zabráníte takto vážným zraněním. Ty nejlevnější pořídíte už kolem šesti set korun.
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