Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace
Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13
tel. 488 880160

fax: 488 880 161

E-mail: skola@vrchlickeho.cz

Internet: www.vrchlickeho.cz

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. AB
Místo: Horská bouda Zvonařka, Strážné
Termín: neděle 15.3. 2020 – pátek 20.3. 2020
Instruktoři: Petr Staso (vedoucí kurzu), Jiří Skalský, Milan Regner, Jakub Trakal, Renata Hellmichová
Dohled: Alena Košková

Pokyny k odjezdu a příjezdu
Úprava nákladů: Cena (ubytování, plná penze, příspěvek na dopravu): 2600,-Kč
Doplatek: 1100,-Kč uhradit do 28.2. 2020 třídní učitelce
Pozn.: SRPŠ přispívá na dopravu částkou 6.000,-Kč
Sraz účastníků: neděle 15.3.2020 ve 11.45 hod. před školou (řidiči, pamatujte na místo pro bus !!)
První služba na chatě: večeře
Návrat: pátek 20.1.2020 ve 16.30 – 17.00 hodin ke škole
Poznámka: Snowboardový výcvik se uskuteční.

Vybavení
Peníze na vleky (sjezdaři: 1200,-Kč) – prosíme přesně, bude vybíráno po příjezdu do penzionu
Kapesné: 100 - 200,-Kč
Výzbroj: snowboard, lyže + hole (sjezdové-běžecké: ve vaku), lyžáky, sjezdové brýle, základní sada sjezdových či
běžeckých vosků nebo univerzální vosk (sj), stěrka, korek, hadr, smývač vosků, mastný krém apod.
Výstroj: oteplovačky (bunda, šponovky, kombinéza apod.), oblečení na běžky, spodní prádlo, 2x podkolenky, 2x silné
ponožky, 2x čepice, 2x rukavice, rolák, silný svetr, šátek, náhradní rukavice, čepice, ponožky
Oblečení na chatu: tepláky či kalhoty, tričko, spodní prádlo, ponožky, pyžamo, bačkory
Osobní potřeby: hygienické potřeby (kartáček+pasta na zuby, mýdlo,…), ručník, kapesníky, hřeben, jelení lůj, mastný
krém, osobní léky, šicí potřeby, propisovačka, knížka, hudební nástroj, drobné společenské hry,
minerální vody či jiné vhodné nápoje, přiměřené kapesné, kopie nebo kartička pojištěnce ZP
Další: prohlášení rodičů
Zákaz: cigarety, alkohol, zakázané látky (v případě porušení následuje okamžitý odvoz na vlastní náklady a bez
náhrady)
Pozn.: Za cenné věci pořadatel kurzu neručí!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------odevzdejte při odjezdu 15.3. 2020
Prohlášení rodičů
Prohlašujeme, že se v místě našeho bydliště nevyskytuje žádné nakažlivé onemocnění a že ani ošetřující lékař
nenařídil dítěti zvýšený dohled a že dítě předáváme zdravé. Poučili jsme své dítě o zákazu požívání alkoholu a kouření po dobu
kurzu. Dále potvrzujeme, že jsem svému dítěti nechali zkontrolovat či sami zkontrolovali nastavení bezpečnostního vázání a
jsme si vědomi následků, které by vyplynuly ze zatajených skutečností. Současně souhlasím se zařazením našeho dítěte do
seznamu účastníků, který bude sloužit výlučně k organizačnímu zajištění lyžařského kurzu 2020. Osobní údaje žáků nebudou
použity k jiným účelům dle nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Podpisem současně schvaluji použití fotografií z akce pro potřeby propagace akce a školy.
Liberec, dne: ……………..2020

…………………………………
podpis rodičů

Jméno dítěte: ……………………………………………. ………….

Třída: ………………………….

Adresa: ………………………………………………………………

Kontaktní telefon:……..........…………….

Zdravotní pojišťovna: ……………………………
Dítě bere tyto léky: ……………………………………… Upozorňuji na: ……………………………………

