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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2022 (7. TŘÍDY)

Potvrzuji, že můj syn/dcera   ………………………………………………………………………

se zúčastní lyžařského výcviku v Herlíkovicích, Resort EDEN, termín 28. 2. - 4. 3. 2022.

Cena LVK: cca 3900 Kč (bude stržena z e-pokladny)

Vlastní běžkařské vybavení:               mám    nemám

Orientační lyžařská zdatnost: nelyžuje lyžuje lyžuje zdatně

Omezení ve stravě: žádné vegetariánská strava bezlepková strava strava bez laktózy jiné

Jsem si vědom(a) toho, že na lyžařský kurz nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen, a
žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. 
V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte, zajistím jeho okamžitý individuální odvoz domů ještě před
stanoveným termínem společného návratu. Žák byl poučen o bezpečném a vhodném chování během celého lyžařského kurzu.

Lyžařský kurz je součástí ŠVP ZŠ Komenského a je pro všechny žáky ZŠ Komenského povinný. Pokud se žák nemůže
zúčastnit ze zdravotních důvodů, je nutné mít potvrzení od lékaře.

V …………………… dne …………                                 ………………………………………….              
        podpis zákonného zástupce žáka

→ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zde odstřihněte

Lyžařský výcvik 2022 (7. třídy) - informace

Termín: 28. 2. - 4. 3. 2022

Sraz: pondělí 28. 2. v 6.30 hod. (odjezd v 7.00) u školy

Příjezd: pátek 4. 3.  v cca 14.00 hod. ke škole

Vedoucí: Mgr. Petr Lukeš, petr.von.lukes@gmail.com, 731646715

Celková cena LVK: 3900 Kč – doprava, ubytování, strava, skipas (platba přes elektronickou pokladnu, 
záloha 1000 Kč stržena 31.1.2022)
 
Při odjezdu na lyžařský výcvik bude vedoucímu odevzdáno následující:

- průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
- potvrzení od lékaře (platnost 2 roky – pokud jste nechávali dělat na turistický kurz, je stále platné)
- prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti – s datem odjezdu (tj. 28. 2. 2022)
- potvrzení o seřízení vázání na lyže (nebo čestné prohlášení rodičů)
- léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte jejich přehled a také způsob užívání)
- Covid opatření podle aktuálně platné směrnice (v současné době PCR test před odjezdem)
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