
Zimní lyžařský kurz – Pec pod Sněžkou Lyžařská bouda  

  

Termín: 5. 1. 2020 - 10. 1. 2020 

  

Cena: 3800,- + permanentka 4denní 1880 Kč – peníze za permanentky budou vybírány v prosinci 

a vloženy do pokladny školy 

 

cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravování (plná penze), dopravu zavazadel na chatu (rolba), 

odměnu externím instruktorům, ubytování jednoho instruktora, permanentku pro jednoho instruktora, 

odměny pro vítěze soutěží  

  

Počet osob: minimální počet 35 osob, maximální počet 45 

 

prvních 35 přihlášených včetně zaplacené zálohy pevné lůžko 

 

36 – 38 – přistýlka – rámová výsuvná postel na kolečkách 

 

39 – 45 – pokoj na personálním oddělení – WC a sprcha přes chodbu (není součást pokoje) 

 

o pořadí bude rozhodovat také to, že pokoje nesmí být koedukované!!! 

 

Přihlášku odevzdat do 27. 9. 2019 p. uč. Drbohlavovi  

 

Termín úhrady: 1800,- do 27. 9. 2019 (připsáno na účet školy) 

                            2000,- do 13. 12. 2019 (připsáno na účet školy),  

 

Zálohu 1800 Kč a doplatek 2000 Kč uhraďte převodem na č.ú. 3030061/0100 

Nutno uvést variabilní symbol: kód žáka, specifický symbol: 527   

 

Minimální počet osob pro uspořádání kurzu je 35. V případě závazného přihlášení a odhlášení 

počítejte se stornopoplatkem ze strany ubytovatele a dopravce. 

 

Součástí lyžařského kurzu je výuka běžeckého lyžování (povinně pro všechny) – 

- vlastní běžky. 

 

Bližší informace k lyžařskému kurzu Vám budou sděleny v ½ prosince. 

 

Na lyžařském kurzu bude probíhat výuka běžeckého lyžování a sjezdového lyžování nebo 

snowboardingu – dítě si v přihlášce zvolí buď sjezdové lyže nebo snowboard 

 

Ubytování je na 3 – 7 lůžkových pokojích, sociální zařízení na pokoji. 

Stravování – plná penze, pitný režim 

 

Spolu s přihláškou je nutné odevzdat kopii potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte.   

Způsobilost bude vrácena po ukončení akce. 

 

bližší informace Mgr. Lukáš Drbohlav – l.drbohlav@zsverycaslavske.cz 

----------------------------------------------zde odstřihněte-------------------------------------------------- 

 

Přihlašuji svého syna/dceru………………………………………………..třída…………. 

 

na zimní lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou. 

 

beru s sebou (zvolit jednu možnost): lyže   snowboard 

 

  

datum a podpis: 


