Lyţařský kurz 2019
1) Do pátku 1. 3. 2019 musejí být provedeny všechny platby – kaţdý ţák/3000,2) Do pátku 1. 3. 2019 musí být odevzdaný papír se jmény, kontakty, případně kopií kartičky
zdravotní pojišťovny atd. Ţáci jej obdrţeli cca před třemi týdny.
3) Pokud všechny poţadované podmínky v bodech č.1 a č.2 nebudou splněny, ţák je automaticky
z kurzu vyloučen a jím zaplacená záloha bude vrácena.
4) Sraz bude u hlavního vchodu naší školy (2.stupeň) v 7:50 hodin 11. 3. 2019. Zde se naloţí
lyţařská
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(p. uč. Sýkorová). Tento papír ţáci obdrţí ke konci příštího týdne – mezi 7. 3. – 8. 3. 2019. Ţák,
který tento papírek nepřinese v pondělí k odjezdu podepsaný a s datem odjezdu – tedy 11. 3.
2019, nebude vpuštěn do autobusu a na kurz neodjede.
5) Odjezd autobusu je plánován na 8:30
6) Návrat z kurzu v pátek 15. 3. 2019 je plánován na cca 12:30 ke škole. Moţno ponechat páteční
oběd přihlášený, jinak ostatní obědy, které jsou přihlášeny v průběhu kurzu, je třeba odhlásit.
7) Strava na kurzu začíná obědem v pondělí a končí snídaní v pátek.
8) Z důvodu navýšení ceny za dopravu je pravděpodobné, ţe z Vámi zaplacené zálohy (3000,-)
bude ještě strţen příspěvek na dopravu. Část dopravy tedy zaplatí SRPŠ a část ţáci.
Předpokládaná částka bude 50 – 70 Kč. O financování dopravy Vás všechny ještě informuji.
9) Potvrzení o účasti na lyţařském kurzu pro pojišťovny atd. budu vydávat aţ po návratu,
vyúčtování a fakturaci celé akce, abych byl schopen u kaţdého ţáka vyčíslit přesnou částku,
kterou za lyţařský kurz zaplatil.
10) Ţáci, kteří obdrţí svou vlastní permanentku, si za ní budou zodpovídat. Při ztrátě budou
nuceni z vlastních zdrojů zaplatit zálohu na kartu ve výši 100,- a zakoupit si vlastní novou
permanentku.

