PRIHLÁŠKA
LYŽAŘSKÝ KURZ PŘÍCHOVICE
Místo pobytu: Jizerské hory, obec Příchovice - chata Pod Štěpánkou
Termín: 20. 2. – 27. 2. 2021
Cena ubytování: 2800,-Kč / 7 nocí (400,-Kč / den), ubytování s plnou penzí a pitný režim
Cena za lyžařské vleky: 1100,-Kč / celý kurz
Doprava autobusem: 1000,-Kč
Celková cena kurzu: 4. 900,- Kč
Další informace:
Ubytování: vícelůžkové pokoje, jednoduché nové vybavení, sociální zařízení na chodbě, velká jídelna/
společenská místnost, místnost na stolní tenis, V chatě je dostatečné teplo!
Požadavky na vybavení dětí: bačkory – pantofle, oblečení na chatu, oblečení na spaní, 2x teplé zimní oblečení
(také spodky a triko s dlouhým rukávem), 2x boty do sněhu (ideálně), zimní čepice, 2x rukavice, hygienické
potřeby, spodní prádlo a ponožky (dostatečné množství)
Kapesné: pouze na nějaké sušenky, apod. (možno zakoupit na chatě) Telefony jsou zakázány!!!
Lyžařské vybavení: sjezdové lyže (případně v místě jsou dvě půjčovny) nebo snowboard – případně oboje,
sjezdové a snowboardové boty, hůlky, lyžařské brýle, běžecké vybavení není podmínkou – pokud máte tak
vezměte s sebou, (ostatním škola zajistí běžecké vybavení), KE SJEZDOVÝM LYŽÍM A SNOWBOARDU POVINNĚ
LYŽAŘSKÁ HELMA!!!
Způsob platby: záloha: 2500,-Kč (do 25. 10. 2020)
doplatek 2400,-Kč (do 13. 12. 2020)
Dokumenty: Odevzdáte p. učitelce třídní!
Potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplní lékař, platí jeden rok, lze tedy použít
např. z letních prázdnin).
-

Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost – vyplní rodiče).
Potvrzení o seřízení lyží (servis, nebo rodiče na lístečku, za seřízení lyží odpovídá zák. zástupce, ne
servis).
Informace o medikaci (jakákoliv pravidelná medikace, alergie apod. písemně).
Kartičku pojištěnce (stačí i kopie).

Platbu zašlete na účet dle školního programu!!! účet: 225101072/0600
-----------------------------------------------------zde odstřihněte-----------------------------------------------------------LYŽAŘSKÝ KURZ – PŘÍCHOVICE / CHATA POD ŠTĚPÁNKOU (20. 2. - 27. 2. 2021)
Závazně přihlašuji žáka/žákyni: (hůlkově příjmení, jméno) ……………………………………………………………….. třída
………………
Beru s sebou: (zakroužkujte) – sjezd. lyže – snowboard – běžecké lyže
Mám zdravotní omezení: (zakroužkujte) ANO – NE - Jaké omezení: ……………………………………………….
Zakroužkuj: začátečník – pokročilí
Velikost obuvi……………….
Prohlašuji, že jsem plně seznámen s podmínkami kurzu a plně s nimi souhlasím.
V Klášterci nad Ohří dne:…………………… podpis zákonného zástupce: ……………………………………

