
Závazná přihláška na Lyžařský kurz 2018 

 

Lyžařský kurz proběhne v obci Bílá v Beskydech od 12.3.2018 do 16.3.2018, kde budeme ubytováni na 

učilišti SŠED F-M. Cena kurzu je stanovena na 3000,-. V této částce je zahrnuto ubytování, plná penze 

s pitným režimem a svačinkami, permanentky, pronájem různých sportovišť, vybavení či aktivit atd. 

Doprava je hrazena z fondu SRPŠ, takže ti žáci, kteří zaplatili letošní příspěvky do tohoto fondu mají 

dopravu hrazenou. Ostatním bude patřičná částka na dopravu stržena z výše uvedené zálohy. Pokud se 

dítě závazně přihlásí na tento kurz a nakonec nepojede z jiných než vážných zdravotních důvodů, bude za 

sebe nuceno najít náhradu, nebo zaplatit storno poplatek ve výši 50 % z částky zálohy, tedy 1500,-. 

Případné vratky peněz z finanční zálohy jsou dále odvislé od aktuálních cen permanentek a jejich počtu, 

který dítě projezdí v rámci tréninku, od aktuální ceny ubytování a stravy a dalších potřebných výdajů. 

Upozorňuji, že se jedná o výběrovou a nikoliv povinnou školní akci, proto mohu kdykoliv z pozice vedoucího 

kurzu vyřadit kteréhokoliv žáka, který nebude splňovat následující podmínky pro účast na LVVZ 2018.  

1) Slušné chování ve škole a dobrý prospěch 

2) Pravidelná účast ve všech vyučovacích hodinách a k tomu odpovídající absence 

3) Dobrý zdravotní stav, který nebude překážkou k absolvování tohoto fyzicky velmi náročného kurzu 

4) Souhlas třídního učitele a ostatních vyučujících s účastí na kurzu 

 

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA LVVZ 

 
1. prohlášení o bezinfekčnosti a fyzické způsobilostí s datem odjezdu (12.3.2018) !!! (dokumenty dodám) 

2. seřízené lyže s bezpečnostním vázáním a brzdou, potvrzení o seřízení ze servisu nebo čestné prohlášení 

rodičů, lyžařská obuv, lyžařské hole, přilba, lyžařské brýle (dokumenty dodám) 

3. oblečení vhodné pro lyžování /zimní bunda, oteplené kalhoty, kombinéza 

4. čepice, 2x rukavice, šála 

5. boty na cestu /zimní obuv vhodná i pro turistickou vycházku/ 

6. boty na přezutí do chaty !! 

7. pyžamo 

8. tepláková souprava /pro pobyt na chatě/ 

9. podvlékací oděv pod lyžařské oblečení /tepláky, elastické kalhoty, svetr, mikiny, hrubé ponožky/….. 

10. dostatečný počet triček, spodního prádla, ponožek 

11. hygienické potřeby /zubní pasta, kartáček, mýdlo, ručník, kapesníky,hřeben/ 

12. psací potřeby 

13. drobné hudební nástroje, společenské hry, knihy 

14. osobní léky – viz dokumenty pro odjezd 

15. nebrat žádné zbytečné cenné předměty /řetízky, prstýnky, mobily, /…. 

16. kapesné - dle uvážení rodičů 

Termíny plateb: 

 
Při odevzdání závazné přihlášky nutno zaplatit zálohu ve výši 500,-, nejzazší termín 18.12.2017 

Celou částku je však možno uhradit najednou, nebo po jakýchkoliv částech, a to na účet školy 

136 065 612/0300, kdy jako variabilní symbol bude použito rodné číslo dítěte a do poznámek možno uvést 

třídu, zkratku LVVZ a jméno dítěte. V případě nemožnosti uhradit částku elektronicky bezhotovostně je 

možno peníze nosit p.uč.Řeháčkovi. Celá částka musí být uhrazena nejpozději do 2.3.2018.   



LVVZ 2018 se jedou pouze lyže, snowboarding nebude!!!!! 

 
Závazně přihlašuji svého syna (svou dceru) …………………………………………………………….  ze třídy ………………………………… 

 

na LVVZ březen 2018.          Podpis ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. případný seznam osobních léků, jejich dávkování a zda si je syn/dcera aplikuje sám/sama  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. případně kopii průkazu z kardiologie či potvrzení o latentní tetanii, astma atd. 

3. adresu trvalého bydliště a telefonní čísla na zákonné zástupce a pokud možno rovněž na žáka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. vypsat potraviny atd., na které je syn/dcera alergický/á, případně potvrdit bezlepkovou dietu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. zda už syn/dcera někdy lyžoval/a, nebo je úplný začátečník 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. pokud má žák zájem o zapůjčení lyžařské výstroje, bude možnost zapůjčení přímo na Bílé za cca 

500 Kč/týden. Tuto částku musejí mít však děti připravenou u sebe, nebude hrazena ze zálohy na 

kurz. Prosím v případě zájmu vypište – váha…………………výška…………….….velikost nohy…………………… 

 

 

!!!!!!!Doporučení pro rodiče: informujte se u svých pojišťoven, zda nepřispívají na LVVZ, rovněž 

někteří zaměstnavatelé poskytují příspěvek. Rodiče v hmotné nouzi se mohou zeptat rovněž na 

úřadech!!!!!! 

 

Zde prosím o nalepení oboustranné kopie kartičky zdravotní pojišťovny 


