
 

 

 

Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd 2020 – informace  

 

 
Termíny pro letošní školní rok:  10. 02. - 14. 02. 2020      7. C, 7. E 

  17. 02 -  21. 02. 2020      7. A, 7. B, 7. D 
 
 
Odjezd: vždy v pondělí ráno vlakem v 8:07 h (sraz v 7.45 h) na nádraží ČD 
Příjezd:  v pátek odpoledne v 13:51 h tamtéž                                    
   (při jiném způsobu přepravy nutné písemné prohlášení zákon. zástupců) 

   Jízdné tam a zpět bude cca 52 Kč a uhradí se dodatečně během kurzu. 
Místo konání:  Penzion Alpský dům, Železná Ruda  http://www.alpskydum.cz/ 
Adresa:  Penzion Alpský dům, K Samotám 379, 340 04 Železná Ruda 
Cena:   2645,- Kč (ubytování 460,- Kč/noc, stravování 30 + 85 + 65,- Kč/den) 
Ubytování:  2-7 lůžkové apartmány se sociálním zařízením  
Strava: plná penze, v pondělí začínáme obědem, v pátek končíme obědem, 

možnost nákupu potravin a nápojů (přímo na chatě, prodejny v Rudě) 
Storno:  do 15 dnů před odjezdem 50%, méně než 15 dnů 100% 
 V případě doložení lékařského potvrzení 0%. 
                                        Případné akutní onemocnění či jiné důvody bránící k absolvování kurzu 

nahlásit neprodleně řediteli školy (+420 778 405 978). 
 Kurz se uskuteční za každého počasí. 
Lyžování: sjezdovka Samoty, Nad nádražím, Belveder, Špičák, umělé zasněžování- 

http://www.holidayinfo.cz 
 
Orientační vybavení:  
sjezdové lyže se seřízeným vázáním, hůlky (do vlaku svázané, popř. opatřené vakem), helma, 
lyžařské boty (celý komplet mimo helmy možno půjčit na místě za 600,- Kč na týden), batoh, 
popř. tašku na lyž. boty (na denní transport na sjezdovky), oblečení na lyžování - zimní bunda 
(s kapucí) a oteplené kalhoty nebo kombinéza nejlépe z nepromokavého materiálu, 2x čepice 
na uši, 2x nepromokavé rukavice, roláky, mikiny, legíny, (funkční prádlo) 3x silné ponožky, 
lyžařské a sluneční brýle, vosk (parafín), domácí oděv, přezůvky, pyžamo, spodní prádlo, 
kapesníky, hygienické potřeby, ochranný a opalovací krém, balzám na rty, psací potřeby, peníze 
na vleky a místní dopravu - dle zdatnosti lyžaře (1200,- Kč a více), kapesné dle uvážení, cennosti 
pouze na vlastní riziko, karta pojištěnce (kopie), případné léky s návodem k použití 
Kdo má zájem o vypůjčení výzbroje na chatě, odevzdá vyplněné níže uvedené údaje vyučujícím 
TV, od nichž je také obdrží. 
 
Prohlášení a Řád LV (tiskopisy jsou ke stažení i na webu ZŠ) přinesou žáci na místo srazu  
řádně vyplněné a podepsané zákonnými zástupci.       

   
Případné dotazy: tel. (+420) 379 304 753, e-mail: malatova@zsprestice.cz 
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