
Lyžařský kurz
pro 2. ročník a 6.O

Vychutnejte si rozsáhlou nabídku lyžařské oblasti Ski Amadé. Ponořte se do zasněné zimní krajiny
vyzkoušejte upřímnou pohostinnost. Sportovní aktivity uprostřed majestátních hor. Skipas na 860 km
sjezdovek. Podle libosti můžete kroužit oblouky na lyžích nebo na snowboardu na svazích salcburských
nebo štýrských hor. Sport, legrace, akce. To vše najdete v lyžařských oblastech spojených do jednoho
celku pod názvem Ski Amadé.

Lyžařský kurz je určen pro dobré lyžaře.

Termín: 6. 3. - 10. 3. 2023 (pondělí – pátek)

Cena: cca 9 950 Kč

Cena zahrnuje:
✔ dopravu 4x ubytování 4x polopenzi

✔ ložní prádlo 4denní skipas Ski Amadé komplexní cestovní pojištění

Komplexní cestovní pojištění u ČSOB pojišťovny a.s. zahrnuje pojištění léčebných výloh do
3.500.000 Kč, pojištění úrazové, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel, pojištění
stornopoplatků

Ubytování: Jugend- und Familienhotel HUTER*** Sonnberg 12, Hüttau

Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu; večeře 3-chodové menu

Program:

pondělí odjezd z Mladé Boleslavi – OC Olympia v 8.30 hod, sraz 8.15 hod
v odpoledních hodinách příjezd na ubytování; večeře v 18.30 hod

úterý - čtvrtek lyžování ZAUCHENSEE / FLACHAUWINKL, REITERALM /
HOCHWURZEN, WAGRAIN / ALPENDORF

pátek lyžování v Hausu - HAUSER KAIBLING / PLANAI;
návrat do Ml. Boleslavi - OC Olympia cca ve 22.00 hod.

Výstroj: lyžařské oblečení, čepice a rukavice (včetně náhradních), lyžařské brýle, opalovací krém
povinně LYŽAŘSKÁ HELMA!!!; výstroj na sjezdové lyžování/snowboarding

Vše zabaleno do jednoho zavazadla – 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.

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/


Prohlášení o bezinfekčnosti

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti..............................................………...narozenému…….................... změnu režimu, že dítě nejeví

známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo

dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

V případě, že dítě trpí dlouhodobou nemocí a pravidelně užívá léky, uveďte prosím podrobnosti ………………………………………………………………..

Dítě je schopno zúčastnit se od 6. 3. 2023  do 10. 3. 2023 . Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Stvrzujeme, že lyžařské vázání našeho dítěte bylo odborně seřízeno => ANO x  NE (vyhovující zakroužkujte)

Na kurzu platí zásady školního řádu Gymnázia Dr. J. Pekaře.

V............................ ............…dne 6. 3. 2023 podpis zákonných zástupců: ………………………….

telefon zákonných zástupců: …………………………. .

GPS: 50.4091706N, 14.9420183E


