Závazná přihláška na lyžařský výcvik ve šk. r. 2022/2023
V 7. ročníku se v rámci TV koná školní lyžařský výcvik.
Termíny pro letošní školní rok:
1.
6. 2. - 10. 2. 2023
2.
20. 2. - 24. 2. 2023
3.
27. 2. - 3. 3. 2023
Konkrétní termíny pro jednotlivé třídy budou upřesněny podle počtu přihlášených žáků
v jednotlivých třídách a po uhrazení platby za LV.
Touto závaznou přihláškou si objednáváte pro své dítě pobyt v penzionu Alpský dům
(Železná Ruda), který má stornovací podmínky (viz web ubytování). Po závazném přihlášení
nelze dítě odhlásit z jiných, než zdravotních důvodů (s doloženým lékařským potvrzením
dodaným v den nástupu či v průběhu neuskutečněného pobytu). V případě zkráceného
pobytu se vrací pouze částka za stravu.
LV se neúčastní žáci s většími zdravotními či kázeňskými problémy a žáci s úplným uvolněním
z TV. Žáci s částečným uvolněním z TV pouze s potvrzením od lékaře.
Celková cena za stravování a ubytování je v letošním školním roce 3670,- Kč.
Ubytování 680, -Kč za noc, strava 200,- Kč (35 + 90 + 75, oběd v pátek 150,-Kč).
Náklady na dopravu vlakem a na místní dopravu činí cca 200,- Kč, na vleky dle zdatnosti žáka,
sněhových a jiných podmínek cca 2 000 Kč a více (ceny zatím nebyly zveřejněny).
Částka za ubytování a stravování (3670,-Kč) bude vybírána v měsíci listopadu 2022 převodem
na účet školy (je nutno zaplatit zálohové faktury penzionu).
Doporučená základní výzbroj a výstroj:
- sjezdové lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním
- hůlky
- boty
- helma, brýle
- vhodné lyžařské oblečení (nepromokavá bunda, kalhoty, rukavice…).
Na penzionu si lze vypůjčit celou lyžařskou výzbroj (lyže, hůlky, boty) za 900,- Kč na kurz.
Doplňující informace možno získat na e-mailové adrese – malatova@zsprestice.cz nebo
na telefonním čísle 379 304 153 – I. Malátová
Přihlášku odevzdat nejpozději do 22. 10. 2022 opět vyučujícím TV.
Vyplnit i v případě nezájmu.
Zde odstřihněte, nehodící se škrtněte.

Přihlašuji - nepřihlašuji závazně
………………………………………………………………………………………………… (jméno, příjmení)
ze třídy .……….. na lyžařský výcvik v r. 2023.
Přihlášený/á: nikdy nelyžoval/a – zvládá základy lyžování – pokročilý lyžař (nehodící se škrtněte)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení, podpis zákonného zástupce, datum

