LYŽAŘSKÝ KURZ 1. ROČNÍKŮ - FRANCOUZSKÁ
Místo ubytování

Krkonoše, Harrachov, Hotel Skicentrum Harrachov (www.hotelskicentrum.cz)

LK je určen

pro úplné začátečníky i pokročilé lyžaře, snowboardisty i běžkaře

Termín

20. 3. – 26. 3. 2022 (neděle - sobota)

Cena

4 700 Kč = doprava, ubytování, plná penze a pitný režim

Vleky

5-ti denní skipas budeme platit v únoru – cena asi 2000 Kč (www.skiareal.com)

Zájemci

závazné přihlášky do 31. 10. 2021 u vyučujících TEV

Platba

4 700 Kč do 30. 11. 2021 na účet školy:
Komerční banka č. účtu: 123-2039710287/0100
variabilní symbol – 202022,
zpráva pro příjemce – Lyžařský kurz, JMÉNO ŽÁKA, třída

Bližší informace u vyučujících TEV (Mgr. Vlčková a Bc. Janda) tel: 545 125 657
odstřihni……………………………………………………………………………………………………...

Závazná přihláška na lyžařský kurz
Přihlašuji svého syna/dceru ……………………………………… třída ………… na lyžařský kurz
v termínu 20. 3. - 26. 3. 2022. Zavazuji se uhradit částku 4 700 Kč do 30. 11. 2021 na účet školy.
Datum ……………..

Podpis zákonného zástupce ………………………………….....

LYŽAŘSKÝ KURZ 1. ROČNÍKŮ

info: Mgr. Vlčková 732 529 757
Bc. Janda
777 715 441

Termín: 20. 3. – 26. 3. 2022 (neděle - sobota)
Odjezd: 20. 3. v 9,00 hod. od školy - SRAZ v 8,45 hod. před sportovním centrem Balkán
Příjezd: 26. 3. do 17 hodin ke škole
Místo:
Krkonoše, Ski areál Harrachov, hotel Skicentrum
Lyžování : Ski areál Harrachov (www.skiareal.com)
Ubytování: 2, 3, 4, 5-ti lůžkové pokoje
Strava: plná penze, pitný režim po celý den – začínáme večeří, končíme snídaní
S sebou - lyžařské nebo snowboardové vybavení uložené ve vaku!
- všichni POVINNĚ PŘILBU!
- lyžařské nebo snowboardové oblečení, náhradní oblečení, rukavice, čepice
- sluneční a lyžařské brýle, krém s UV filtrem, lyžařské vosky (dvojice)
- oblečení do chaty, přezůvky, pyžamo, osobní hygiena
- zimní pevné turistické boty (v neděli výšlap sněhem na Mumlavský vodopád a
okruh kolem Harrachova, ve středu odpoledne exkurze do Harrachovské sklárny, poslední den
v sobotu procházka Anenským údolím)
- osobní léky (co užíváš pravidelně, paralen, lék na rýmu, kašel, bolest v krku,
pružné obinadlo, mast na naraženiny)
- kartička zdravotní pojišťovny, prohlášení o bezinfekčnosti
- potvrzení o seřízeném vázání na lyžích nebo čestné prohlášení zák. zástupce
- potvrzení o očkování, prodělané nemoci nebo platný PCR test,
2 nepoužité antigenní testy s sebou
PENÍZE: 2 100 Kč s sebou = 1 950 skipas + 100 vratná záloha karta + vstupné do sklárny

odstřihni

odstřihni

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE
Prohlašuji, že ošetřující lékař ani krajský hygienik nenařídil:___________________________
narozené(mu) . .
bytem:_______________________________________________
změnu režimu, dcera (syn) nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a
krajský hygienik ani ošetřující lékař jí nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že
v posledních dvou týdnech přišla má dcera (syn) do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí.
Dcera (syn) je schopna zúčastnit se LVK v Harrachově v době od 20. 3. – 26. 3. 2022.

POTVRZENÍ O SEŘÍZENÍ LYŽÍ nebo čestné prohlášení zákonného zástupce o seřízení
(vyber variantu)
Bezpečnostní vázání bylo seřízeno dne:___________________________________________
Budu jezdit pouze na snowboardu
SOUHLAS zákonných zástupců
Souhlasím s tím, že v případě vážných kázeňských přestupků odcestuje můj syn (dcera) na
vlastní náklady domů (bude předcházet informace telefonem).
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.

V Brně dne: 20. 3. 2022

podpis zákonných zástupců

