Lyžařský a snowboardový kurz se zaměřením na zimní sporty –Loučná pod Klínovcem 2018

Pro žáky 3., 4. a 5. ročníků ZŠ Chlumec.
Odjezd: 10. 2. 2018 v 10:00, sraz a nakládání v 9:30 nad školou
Návrat: 17. 2. 2018, cca 11:00 (možné upřesnění po telefonu)
Vybavení: Sjezdové lyže, nebo snowboard, bačkory (pantofle), oblečení na chatu, oblečení
na spaní, 2 x teplé zimní oblečení, doporučujeme jakékoliv termoprádlo a funkční prádlo,
spodky, nebo punčocháče, trika s dlouhým rukávem, boty do sněhu, 2 x čepice, 2 x rukavice,
spodní prádlo, hygienické potřeby, jelení lůj, ručníky, kapesníky, plavky, společenské hry,
knihu, kapesné (dle uvážení, bazén, sušenky…), možno vzít boby, ježdíky, běžky. Pozn.: Škola
bere kompletní vybavení na běžky. Kartičku pojištěnce (nebudeme vybírat - stačí i kopie).
Jedná se o nově zrekonstruovaný penzion přímo u svahu.
Vybavení na svah: Lyžařské brýle, helma (povinná pro lyžaře a snowboardisty),
snowboardistům doporučujeme chránič páteře, kolen a zápěstí, pro začátečníky
snowboardisty povinné.
Peníze na vleky 1500, případný přebytek bude vrácen. Odevzdat na sekretariátu školy před
odjezdem.
Jídlo: Snídaně, oběd, svačina, večeře. Začínáme obědem, pitný režim po celý den.
Tablety, počítače, mobilní telefony je možné vzít, ale jen na vlastní nebezpečí. Za ztrátu,
nebo poškození škola neodpovídá. Na chatě by měla fungovat wi-fi.
Doporučujeme: vyzkoušet sjezdové boty před odjezdem, označit důležité věci (přeskáče,
lyže, hůlky…) třeba páskou, lihovkou…
Dokumenty:
-

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 s datem 9., nebo
10. 2. 2018).
Potvrzení o seřízení lyží (servis, nebo rodiče na lístečku, za seřízení lyží odpovídá
zákonný zástupce, ne servis).
Informace o medikaci (jakákoliv pravidelná medikace, alergie apod. písemně).

Tyto výše zmíněné dokumenty a peníze na vleky prosíme odevzdat na sekretariátě ZŠ
Chlumec před odjezdem. Bezinfekčnost je možné odevzdat až při odjezdu u autobusu.

Zhruba 14 dní před odjezdem na kurz, bude informační schůzka pro rodiče ve škole. Datum a
čas budou upřesněny.
Platby:
1000,- Kč záloha do konce listopadu na účet
2100,- Kč doplatek do konce ledna na účet (v ceně je ubytování, strava a doprava)
1500,- Kč na vleky odevzdat hotově na sekretariátě ZŠ Chlumec před odjezdem na kurz.
Číslo účtu:

43-0881493369/0800

Variabilní symbol:

12018

Do poznámek pro příjemce napsat: Příjmení dítěte a třídu

Závazná přihláška
Jméno žáka (žákyně).....................................
Třída: ........................
Žák (žákyně) bere na kurz:
a) Lyže
b) Snowboard
Podpis rodiče:...............................
Na kurz jede žák v dobrém fyzickém a psychickém stavu, ochoten pomáhat a spolupracovat.
Kurzu se neúčastní žáci, kteří mají vysoké procento absence a žáci s kázeňskými problémy.

