Lyžařský kurz Lipno 2019
Základní informace
termín: neděle 6. 1. 2019 – pátek 11. 1. 2019
místo: lyžařský areál Lipno
cena: do 5500,ubytování: Chata Lanovka

Předběžný program kurzu:



sraz ve 12:30 na autobusovém nádraží, ve 13:00 odjezd na Lipno, ubytování,
pěší procházka po Lipně
na hotelu začínáme večeří

pondělí



dopolední i odpolední lyžování

úterý



dopolední i odpolední lyžování

středa






volnější den
lyžování maximálně jedna polovina dne (dopoledne)
návštěva Aquaworld Lipno (odpoledne)
možná beseda na horské službě

čtvrtek



dopolední i odpolední lyžování

pátek






ráno si zabalíme a necháme věci na chatě
dopolední lyžování - prodloužené
pozdní oběd na chatě
návrat domů mezi 15:00 až 17:00

neděle

Lyžařský areál:



lyžařský areál Lipno http://zima.lipnoservis.cz/
v ceně skipas na 5 dní lyžování

Ubytování




Chata Lanovka http://www.chatalanovka.cz/
v ceně ubytování na 5 nocí s plnou penzí, začínáme nedělní večeří a končíme pátečním
obědem
ubytování na osmilůžkových a čtyřlůžkových apartmánech

Další informace:
CENA ZAHRNUJE:
 dopravu do lyžařského areálu a zpět do Vacova
 ubytování s plnou penzí + celodenní pitný režim
 pětidenní skipas
 kvalifikovaného instruktora lyžování i snowboardingu – licence „instruktor školního lyžování“
a „instruktor školního snowboardingu“ udělovaná MŠMT ČR
 program – lyžařský výcvik, aktivity na sněhu, večerní besedy, přednášky a hry
CENA NEZAHRNUJE:
 zapůjčení materiálu – lyže, boty, hůlky, helma
 skipas na případné večerní lyžování
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ: lyže sjezdovky vhodné délky (případně snowboard), boty na lyže, hůlky,
helma (povinná), lyžařské brýle (doporučené), lyžařské oblečení, bunda a kalhoty na lyže, rukavice na
lyže (lépe dvoje), čepice, šála, ponožky, náhradní oblečení , věci pro pobyt na hotelu, přezůvky, trička,
kalhoty nebo tepláky, spodní prádlo, mikina nebo svetr, pyžamo, hygienické potřeby, ručník, pasta a
kartáček na zuby, kapesníky, pevné boty, kapesné
PLATBA ZA KURZ:
 polovinu ceny (2500 Kč) je nutné vložit do školní online pokladny do konce září; záloha bude
stržena v první polovině října
 3000 Kč je nutné mít ve školní pokladně vloženo první lednový týden (před kurzem)
 přesný doplatek bude stržen po lyžařském kurzu, až přijdou všechny faktury
V den odjezdu účastník lyžařského kurzu odevzdá:
 kartičku pojištěnce (může být kopie)
 léky s dávkováním (v případě, že je někdo pravidelně užívá)
 potvrzení o bezinfekčnosti (na druhém listu)
 potvrzení o seřízení lyží (potvrzení ze servisu nebo čestné prohlášení rodičů)
Upozornění:
Účastník kurzu je povinen dodržovat pravidla slušného chování, řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo
jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací řád, počínat si tak, aby nedocházelo
ke škodám na zdraví nebo majetku. Na kurzu jsou přísně zakázány alkoholické nápoje a tabákové
výrobky. V případě závažného porušení pravidel bude účastník vyloučen z kurzu bez nároku na
finanční náhradu.
Kontakt:
V případě jakéhokoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat: Jakub Vilánek, email: admin@zsvacov.cz;
nebo přes aplikace Školaonline

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti jménem
................................................................ , narozenému............................................................................,
bytem ................................................................................. , třída ..................................., změnu režimu.
Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, atd.) ani nemá karanténní opatření. Není
mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí.
Datum: .......................................

Podpis zákonného zástupce: ............................................

PROHLÁŠENÍ O SEŘÍZENÍ LYŽÍ
Zodpovídáme za správnost seřízení bezpečnostního vázání sjezdových lyží (snowboardu) a za
vhodnou volbu sjezdových bot své dcery/syna.
Datum: .......................................

Podpis zákonného zástupce: ............................................

