LYŽAŘSKÁ ŠKOLA 2023
PRO 3. A 4. ROČNÍKY
Místo konání LVK: Masarykova chata, Deštné v Orlických horách
(https://www.ubytovani-serlich.cz/)

Odjezd:
Příjezd:

9. ledna 2023 v 8.00 od Orlovny (u Biskupského gymn.)
13. ledna 2023 cca v 12.00 k Orlovně (u Biskupského gymn.)

Odhadovaná cena
Cena ubytování:
2 500 Kč (V ceně je zahrnuto jídlo (plná penze, pitný režim), ubytování a
doprava.) + Cena skipas:
cca 2 000 Kč (záleží na sněhových podmínkách a zdatnosti
lyžaře)
• Lyžování bude probíhat ve ski areálu Zieleniec
https://zieleniec.pl/cs/.
• V případě dostatku sněhu využijeme i vlek pod Masarykovou
chatou http://www.skidobruska.cz/provoz-vleku.php (ušetření
ceny).

Přesné vyúčtování a platby proběhnou po kurzu.
NIC NEPLAŤTE!!!

PŘIHLÁŠKA
Závazně přihlašuji svého syna/svoji dceru
……………………………………………………………………..………….
ze třídy ……………………. na Lyžařskou školu, která se koná
v termínu 9. – 13. 1. 2023 na Masarykově chatě, Deštné
v Orlických horách.

Datum: …………………

Podpis: ……………………………….

Seznam potřebných věcí:
•
•

sjezdové lyže, lyžáky, hole sjezdové, lyžařská přilba - povinně
(možno zapůjčit za výhodnější cenu v Snowbear HK – viz příloha na druhé straně)
lyžařské brýle, sluneční brýle

•
•
•

potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti (odevzdat v den odjezdu)
potvrzení o seřízení lyží (odevzdat nejpozději v den odjezdu)
karta zdravotní pojišťovny (odevzdat kopii v den odjezdu)

•
•
•
•
•

zimní bunda, lyžařské kalhoty, teplé zimní prádlo, termoprádlo
zimní čepice vhodná na sport
zimní nepromokavé rukavice (alespoň dvoje)
pevná zimní obuv do sněhu, přezůvky
oblečení na chatu, spodní prádlo, ponožky (na lyže, do sněhu, na chatu, náhradní na
výměnu)
malý batůžek, lahev na pití, box na svačinu
hygiena (ručník, zubní kartáček, pasta, sprchový gel, šampon, hřeben, gumičky do vlasů..)
opalovací krém na obličej, léky
drobné kapesné

•
•
•
•

Doporučujeme:
- vhodnou četbu, hudební nástroj
- společenské hry
Nedoporučujeme: (za tyto věci škola neručí):
- cenné věci, šperky atd.

snowbear
Vážení rodiče,
tímto bychom Vám rádi nabídli službu „LYŽE NA LYŽÁK“.
Pro děti účastnící se lyžařského výcviku, který pořádá Vaše Církevní základní škola a Biskupské
gymnázium v termínu 9.1.-13.1.2023 a v termínu 16.1.-22.1.2023, nabízíme následující akční cenu na
vypůjčení vybavení.
Juniorský lyžařský nebo snowboardový komplet (boty, lyže, hole – délka lyží do 150 cm, velikost bot
do č. 41 juniorského typu, délka snowboardu do 130 cm vč.): Kč 1.000,-/týden.
Dospělý ski nebo snb komplet (boty, lyže, hole nebo snowboard vč.vázání a bot) – dospělé boty a
dospělé lyže/snb: Kč 1.300,-/týden.
Samozřejmostí je doklad o seřízení vázání, který k půjčenému vybavení (ke sjezdovým lyžím)
dostáváte zdarma.
Helmu je možné vypůjčit za akční cenu Kč 200,-/týden.
Běžecký set (BASIC - nemazací-šupiny) – lyže, boty, hole – Kč 1.300,-/týden
Vypůjčení funguje tak, že přijdete i s dítkem v týdnu před lyžařským kurzem (úterý, středa, čtvrtek),
abyste si vyzkoušeli boty a poté v pátek nebo sobotu vyzvedáváte seřízené lyže vč.bot. Nechoďte,
prosím, dříve než 1 týden před začátkem lyžařského kurzu.
Půjčovné se platí v hotovosti. Nákup zboží (ponožky, kukly atd...) je možno platit platební kartou.
Děkujeme za pochopení!
Pokud jezdíte na hory více, tak velmi žádanou službou je CELOSEZÓNNÍ PŮJČOVNA.
Během podzimu 2022 si vypůjčíte lyžařský, snowboardový nebo běžkový set, celou zimu ho používáte
a v dubnu po skončení sezóny ho vracíte do půjčovny.
Více info k celosezónnímu půjčovnému najdete na našich stránkách:
https://www.snowbear.cz/pujcovna/celosezonni-pujcovna
Pokud máte na lyžařský kurz vlastní vybavení, tak nabízíme akční cenu na vystavení dokladu o
seřízení vázání za Kč 100,- (je nutné donést obě lyže, jednu botu a nahlásit hodnoty: výška, váha, věk,
typ lyžaře). Dále doporučíme, zda je potřeba servis Vašich vlastních lyží a snowboardu – broušení,
mazání.
Najdete nás v Hradci Králové, na Pospíšilově třídě 1156, přímo o zastávky MHD Pyrám.
Otevírací doba: PO – PÁ 8:30 – 18:00, SO 8:30 – 12:00 Dotazy můžete psát mailem:
info@snowbear.cz, telefonicky: 721 820 921 David Šinták
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti
Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu je žák/žákyně
...................................................................................................nar.............................................
způsobilý/á zúčastnit se Lyžařské školy od 9. 1. 2023 do 13 1. 2023

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu a dítě
nejeví známky akutního onemocnění. Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na Lyžařskou školu
nepřišlo dítě do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy
ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
(prohlášení nesmí být starší jednoho dne)

Informace pro rodiče
Před konáním Lyžařské školy a po příjezdu na místo konání Lyžařské školy budou všichni žáci
seznámeni s pravidly chování, organizací kurzu, ubytovacím řádem, režimem dne. V případě závažného,
nebo opakovaného porušení pravidel a jejich nerespektování může být žák/žákyně poslán/a z LŠ zpět
domů. V tomto případě si dopravu žáka z Lyžařské školy zajistí rodiče.

V ............................................. dne ..........................

podpis ........................................................

Zpracováno dle vyhlášky 106/2001 Sb., a zák. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
Můj syn /dcera / pravidelně užívá tyto léky:
……………………………………………………………………………………………
Je alergický /á/ na tyto léky:
……………………………………………………………………………………………
Další informace:
……………………………………………………………………………………………
Telefonické spojení na rodiče:
……………………………………………………………………………………………

Prohlášení o odborném seřízení lyžařského vázání
(vyplňujete pouze v případě zajištění vlastních lyží)
Žák/žákyně ……………………………………….….. má odborně seřízené lyžařské vázání pro Lyžařskou školu.
Prohlašuji, že lyžařské vázání mého dítěte bylo zkontrolováno a seřízeno. Jsem si vědom(a) právních
následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

V ................................... dne ........................

Podpis rodičů: …………………………………

