Instrukce pro lyžařský a snowboardový kurz

so 2.3. - so 9. 3. 2019
( Krkonoše, Strážné, penzion Andula – www.penzionandula.cz )
Vezmi s sebou :
Lyžařská výzbroj : lyže sjezdové s bezpečnostním vázáním a brzdičkami + obal nebo snowboard +
obal , pokud mají žáci vlastní běžky mohou si je vzít také , lyž. hůlky,
lyžáky nebo boty na snowboard, PŘILBU (povinně)
Lyžařská výstroj : teplé oblečení / oteplovačky, bunda nebo kombinéza /, čepice, dvoje rukavice,
ponožky, / lehčí i teplé 3-4 páry /, mikina, bavlněné nebo funkční prádlo,
punčocháče nebo legíny pod oteplovačky, teplé turistické boty, šála nebo šátek,
oblečení do chaty / tepláková souprava / , přezůvky, plavky, potřeby osobní hygieny /
ručník, zubní pasta, kartáček, mýdlo …, kapesníky
Ostatní
: lyžařské brýle, stačí i brýle proti slunci, krém na obličej, jelení lůj,
psací potřeby + lyžařský deník, společenské hry, přiměřené kapesné,
batůžek na výlety a na svačinu do autobusu.
Vše uložíš do sportovní cestovní tašky ( neber si věci do kufru ) a lyžáky nedávej
do igelitky !!!
V případě, že si žák bude půjčovat lyže ze školy, obal na lyže i lyžáky bude zapůjčen a lyže mu budou odborně
seřízeny ( ceny půjčovného najdete na webových stránkách školy )
Sjezdové lyže je nutné nechat před kurzem seřídit odborníkem!
Na kurzu budou žáci kromě své výzbroje využívat i školní snowboardy, běžeckou výzbroj
(lyže+boty+hole) a krátké lyže (snowblade) – tato výzbroj bude během kurzu k dispozici ZDARMA!
V rámci pobytu je možné využít i wellnes v hotelu Friesovy boudy.
Další instrukce obdržíš ještě před odjezdem na lyžařský kurz.
Cena kurzu : ubytování 3 150,- doprava cca 350,- vleky cca 1 000,- celkem přibližně 4 500,- Kč.
Záloha : 1 500,- ( poukažte do 21.10.2018 na účet školy : účet č. 30015-1141799359/0800
var. symbol : 70884064
Do zprávy pro příjemce uveďte:
LVK - jméno a příjmení žáka a třídu – Moravcová ( např. LVK – Jan Novák, 7.B - Moravcová), hlavním
vedoucím tohoto kurzu bude p. uč. Moravcová.
Složením zálohy je dítě závazně přihlášeno na kurz, pokud do uvedeného termínu záloha za vaše dítě na účet
školy nepřijde, bude místo nabídnuto zájemcům z vyšších ročníků!
Doplatek 3 000,- Kč můžete poukazovat na výše uvedený účet do 20.2.2019 ( je možné i ve dvou splátkách )
V úterý během konzultačních odpolední bude rodičům k dispozici jak p.uč. Mach tak p.uč. Moravcová
( v kabinetu VP nebo v kabinetu fyziky ) a mohou poskytnout další informace.
---------------------- zde odstřihni a přines do 19.10.2018 p.uč. Moravcové, ved. kurzu ----------------Přihlašuji závazně svého syna, /dceru/ na lyžařský kurz, jehož celková cena činí cca 4 500,- Kč a zároveň beru
na vědomí, že v případě neúčasti mého dítěte na kurzu z jiných důvodů než zdravotních, zaplatím nutné
stornovací poplatky spojené se zrušením pobytu.
……………………………………………
Jméno žáka a třída

…………………………………………………….
Podpis zák. zástupce

