
Toto prohlášení odevzdejte v den odjezdu s datem dne odjezdu 9. 3. 2020 

(bez tohoto prohlášení dítě na Lyžařský kurz neodjede!!!) 

 

Potvrzuji, že můj syn /dcera/ je zdráv/a/, nebylo mu /jí/ nařízeno karanténní opatření a není nám známo o jeho 

/jejím/ eventuálním styku s nakažlivou nemocí v poslední době. Fyzicky je schopen/na absolvovat celý 

lyžařský kurz, jehož náplň a tréninky jsou fyzicky náročné. Lyžařská výstroj je seřízena a zkontrolována 

(vyberte jednu z možností a danou podepište) 

 

                                                                     a) zákonným zástupcem: 

 

Podpis: ………………………………………… 
 

b) předložil jsem potvrzení z půjčovny či ski servisu 

 
 

Podpis: ………………………………………… (Možno zde přiložit potvrzení půjčovny lyží či ski servisu) 

 

Jméno žáka/kyně (čitelně):  …………………………………………   Třída: ……… 

 

 Datum:   9. 3. 2020 Podpis zákonného zástupce: …….. ……….……… 

 

 

            Odjezd 9. 3. (pondělí) 2020 

 

- Sraz u školy v 8:00 

- Předání potvrzení o bezinfekčnosti 

a fyzické způsobilosti 

- Nakládaní vybavení 

- 8:30 příjezd autobusu a odjezd na Bílou 

 

 

 

Toto prohlášení odevzdejte v den odjezdu s datem dne odjezdu 9. 3. 2020 

(bez tohoto prohlášení dítě na Lyžařský kurz neodjede!!!) 

 

Potvrzuji, že můj syn /dcera/ je zdráv/a/, nebylo mu /jí/ nařízeno karanténní opatření a není nám známo o jeho 

/jejím/ eventuálním styku s nakažlivou nemocí v poslední době. Fyzicky je schopen/na absolvovat celý 

lyžařský kurz, jehož náplň a tréninky jsou fyzicky náročné. Lyžařská výstroj je seřízena a zkontrolována 

(vyberte jednu z možností a danou podepište) 

 

                                                                     a) zákonným zástupcem: 

 

Podpis: ………………………………………… 
 

b) předložil jsem potvrzení z půjčovny či ski servisu 

 
 

Podpis: ………………………………………… (Možno zde přiložit potvrzení půjčovny lyží či ski servisu) 

 

Jméno žáka/kyně (čitelně):  …………………………………………   Třída: ……… 

 

 Datum:   9. 3. 2020 Podpis zákonného zástupce: …….. ……….……… 

 

 

            Odjezd 9. 3. (pondělí) 2020 

 

- Sraz u školy v 8:00 

- Předání potvrzení o bezinfekčnosti 

a fyzické způsobilosti 

- Nakládaní vybavení 

- 8:30 příjezd autobusu a odjezd do obce Bílá 

        Odjezd 13. 3. (pátek) 2020 

 

- Příjezd autobusu 12:00 

- Naložení věcí a odjezd ke škole 

- Příjezd mezi 12:15 – 12:45 

- Vyložení věcí a rozchod 

 

 

        Odjezd 13. 3. (pátek) 2020 

 

- Příjezd autobusu 12:00 

- Naložení věcí a odjezd ke škole 

- Příjezd mezi 12:15 – 12:45 

- Vyložení věcí a rozchod před 5. ZŠ El. Krásnohorské 

 

 

Zde odstřihněte 

Zde odstřihněte 


