
Lyžařský kurz 2017 

 

Lyžařský kurz proběhne ve dnech 6. 3. 2017 – 10. 3. 2017 ve ski areálu Herlíkovice – 

Bubákov. Žáci budou ubytování v ubytovně Eden.  

Cena kurzu je 3000,-  Kč. Kurzovné zahrnuje dopravu, ubytování, plnou penzi i 

s celodenním pitným režimem (je zajištěn individuální jídelníček pro děti s dietou – alergiky), 

permanentky. 

Odkaz na ubytování: 

 Web ski areálu: http://www.snowhill.cz/herlikovice/ 

 

Personální obsazení a kompetence: 

 Bc. Daniel Flégl – vedoucí kurzu, zdravotník, instruktor lyžování 

 Ing. Eva Pelikánová – instruktor lyžování 

 Mgr. Dagmar Remešová – instruktor lyžování 

 

Důležitá data: 

 1.12. 2016 – odevzdání závazné přihlášky 

 20.1.2017 – zaplacení kurzu 

 20.2.2017 – odevzdání zdravotní způsobilosti a dokladu o seřízení lyží 

 

Platba: 

Platbu odešlete nejpozději do 20.1.2017 na účet školy viz. příloha. Je možné provést platbu ve 

dvou splátkách a to 1.500,- Kč do 20.12.2016 a dalších 1.500,- Kč do 20.1.2017. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

ZÁVAZNÁ   PŘIHLÁŠKA 

Přihlašuji svého syna/ svoji dceru………………………………… naroz. dne……………… 

na lyžařský kurz ve ski areálu Herlíkovice – Bubákov konaný ve dnech 6.3. – 10.3.2017. 

Zavazuji se uhradit poplatek 3.000,- Kč do 20.1.2017. 

Zdravotní pojišťovna dítěte: 

Zdravotní stav dítěte: Můj syn/moje dcera je zdráv/a, může se účastnit lyžařského kurzu. 

 omezení:………………………………………………………………. 

 alergie:………………………………………………………………… 

 léky:…………………………………………………………………… 

Prohlašuji, že můj syn/moje dcera bude používat řádně seřízené lyže. 

 

Dále beru na vědomí, že v případě závažného porušení kázně a pravidel lyžařského kurzu 

(zejména alkohol, cigarety, jiné omamné látky, nedovolené vzdálení se z ubytovací budovy             

a neuposlechnutí výzvy učitele) bude žák z kurzu vyloučen. 

Telefon na rodiče: 

matka…………………………..                           otec…………………………………… 

 

Podpis zákonných zástupců:……………………………………………………………… 

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 1.12.2016! 

 



VYBAVENÍ: 

1. Výzbroj na lyže, běžky 

 1x lyže sjezdové,  1x běžky 

 1x hole sjezdové, 1x běžkařské 

hole  

 1x boty na lyže 1x běžkařské boty 

 1x vak na lyže – pokud není, lyže s 

holemi pevně svázat dohromady 

 1x lyžařské brýle 

 1x lyžařská helma – POVINNÁ!!! 

 1x sjezdové oblečení - kombinéza, 

oteplováky, lyžařská bunda 

2. Věci do chaty a na volný čas 

 1x přezůvky  

 1x teplé boty 

 6x ponožky 

 3x teplé ponožky – ideálně 

podkolenky 

 6x spodní prádlo 

 2x termo prádlo 

 2x punčocháče 

 2x oteplováky 

 4x triko 

 2x mikina 

 2x svetr nebo rolák 

 2x teplá bunda 

 1x šálu 

 2x rukavice 

 2x čepice 

 1x teplé pyžamo 

3. Ostatní 

 1x batoh na výlety 

 1x plastovou lahev na pití 

 1x krém na obličej s UV a do 

mrazu 

 1x jelení lůj 

 1x kapesníčky, toaletní papír, 

igelitové sáčky 

 1x kartáček, pasta, mýdlo, žínka, 

osuška, ručník 

 1x pytel na špinavé prádlo  

 1x baterka 

 1x blok + psací potřeby, pastelky 

 Léky se seznamem dávkováním a 

podpisem zákonného zástupce 

 

DOKLADY  A  DOKUMENTY: 

 kartičku zdravotní pojišťovny 

 potvrzení o zdravotní způsobilosti (od lékaře) 

 potvrzení o bezinfekčnosti (v den odjezdu s datem dne odjezdu) 

 doklad o seřízení lyží!!! 

 

 


