
Pokyny pro studenty 2.O 
 

Pec pod Sněžkou – chata SVORNOST 50°40'35.852"N, 15°43'4.321"E 

 

 

Termín:  neděle 8. 3. – pátek 13. 3. 2020   třída: 2.O   

 
Místo:  Pec pod Sněžkou – horská chata Svornost  
Odjezd:  neděle 8. 3. 2020  v 9 hodin od budovy školy (sraz v 8.45 h)    
Návrat:   pátek 13. 3. 2020  k budově školy cca ve 13 hodin 
 
 
Stravování: plná penze (ubytování a plná penze 600 Kč/den) 

možnost dokoupení nápojů a sladkostí na chatě, k dispozici budou nápoje v konvicích 
 

Celková cena: ubytování – 3 000 Kč, 
doprava – cca 500 Kč,  
permanentka – 4denní – bude upřesněna (peníze budeme vybírat na chatě) 
případné kapesné 

 
Způsob platby:  záloha 1 500 Kč do 6. 12. 2019, doplatek 2 000 Kč do 6. 1. 2020 

 (možno zaplatit celou částku najednou do 6. 12. 2019) 
(na účet školy 19-5779840267/0100 s Vaším variabilním symbolem – naleznete na web. aplikacích – osobní 
údaje – platební kód) 

  
Neúčast po zaplacení: 

při neúčasti ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů se škola bude snažit vrátit rodičům zálohu na pobyt v maximální 
možné výši, nicméně tuto skutečnost nelze garantovat, protože škola je vázaná smlouvou s poskytovatelem ubytování 
včetně případných stornopoplatků pro případ, že by neúčastnících se studentů bylo nepřiměřeně mnoho 

 
Program kurzu: 

 kurz je zaměřen na výuku a zdokonalování sjezdového lyžování, součástí kurzu je i seznámení s běžeckým lyžováním 
 (v podobě lyžařské turistiky), všechny druhy aktivit jsou přizpůsobeny úrovní frekventantů včetně začátečníků 

 
Vybavení: OP, karta pojištěnce, domácí oblečení a obuv, hygienické potřeby, osobní léky (paralen, stopangin apod.), elast. obinadlo, 

náplast, hudební nástroj, poznámkový blok, tužka apod. 
potvrzení o bezinfekčnosti (bude vybíráno při nástupu do autobusu) 
 

Výstroj:  lyžařské oblečení, čepice a rukavice (včetně náhradních), lyžařské brýle, opalovací krém 

povinně LYŽAŘSKÁ HELMA!!! 
výstroj na sjezdové lyžování//běžky  
lyžařské vosky doporučeny + sada na jejich aplikaci/čištění – aneb kdo maže, ten jede, skol ☺! 
vše zabaleno do jednoho zavazadla (doporučen batoh nikoli kufr) – lyže a hůlky musí být svázány nebo ve vaku, aby nedošlo 
k jejich ztrátě 
každý student je povinen nechat si seřídit výzbroj na sjezdové lyžování v odborném servisu a pečlivě uschovat doklad o 
seřízení, který je nezbytnou součástí pro případné jednání s pojišťovnou. 

 
 

 
Kontakt:  Mgr. Pavla Fořtová  

email: fortova@pekargmb.cz  
více informací na: http://websidepbtv.wz.cz  
 

http://www.sportovni-potreby.cz/produkt/lyzarska-prilba-blizzard-racer/
http://lyze-snowboard.online-sport.cz/prilby-helmy/lyzarske/lyzarska-helma-razier-valle-i/
http://www.skijarinsport.webnode.cz/
mailto:fortova@pekargmb.cz
http://websidepbtv.wz.cz/

