
Důležité informace o zimním lyžařském výcvikovém kurzu

Lyžařský výcvik pro žáky naší školy proběhne od soboty 9. 3. 2019 do pátku 15. 3.  2019 v 
lyžařském středisku Malá Úpa.
Adresa: Penzion Blesk
               Horní Malá Úpa 17
               542 27 Malá Úpa

Odjezd: 9. 3. 2019 od ZŠ Předměřice n. L. ve 13.00
Příjezd: 15. 3. 2019 k ZŠ Předměřice n. L. okolo 12. hodiny

Do 22. 2. 2019 je potřeba uhradit doplatek 1 350 Kč.
Důležitá potvrzení a doklady, bez kterých se žák/žákyně nemůže zúčastnit lyžařského 
výcviku:

1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti (formulář vydává lékař)
2. Formulář pro zdravotníka a  o odpovědnosti za škody
3. Potvrzení o seřízení vázání
4. V den odjezdu: prohlášení rodičů (bezinfekčnost). Potvrzení nesmí být starší více jak 

jeden den před datem odjezdu. (Formulář děti dostanou v průběhu února.)
                       kopii kartičky pojištěnce + léky s popisem o užívání

Ceny jízdného na vlecích : Cena permanentky je 1450 Kč  + 100 Kč vratná záloha za čip. kartu.
                                             www.skimu.cz
 Peníze na vleky si žáci uloží po příjezdu na chatu u vyučujícího.
Kapesné : dle vlastního uvážení
S sebou: jednoduchou a bezpečnou masku na poslední den lyžování

Pokud někdo z rodičů má možnost přispět reklamními a drobnými dárky, byli bychom velice 
rádi. Tyto dárky použijeme jako ceny při vyhodnocení závodů a soutěží.

Doporučujeme vzít s sebou:
– vhodné zimní oblečení na lyže/snowboard
– helma (povinná), páteřák doporučujeme pro snowboard (nepovinný)
– brýle lyžařské, sluneční
– minimálně dvoje lyž. rukavice, čepici do helmy, čepici, šátek na krk, lyž. ponožky/punčochy
– oblečení  na spaní/ oblečení na chatu a přezůvky
– hygienické potřeby, krém na obličej, krém opalovací,balzám na rty 
– knihu, psací potřeby, zápisník, spol. hry atd.
– vhodnou zimní obuv pro přechody na sjezdovku

Na ZLVK nedoporučujeme brát cenné předměty (mobilní telefony, notebooky atd.) a velké
finanční částky. Žáci si za cenné předměty budou zodpovídat sami.
Porušení  řádu  ZLVK či  jiné  kázeňské  problémy budou  řešeny  ped.  radou.  V případě  hrubého
porušení řádu kurzu (užití alkoholu, kouření, šikana, manipulace s otevřeným ohněm aj.) budou
telefonicky rodiče  informováni  a žák může být   z kurzu vyloučen.  Náklady na odvoz  hradí
zákonní zástupci žáka.

V případě  nemoci či úrazu vedoucí kurzu bude rodiče informovat telefonicky a s rodičem se
domluví na dalším postupu (například odvoz dítěte domů). 

Vedoucí ZLVK: Hana Drešerová, tel.: 608 308 190


