
LVK   2020  
Informace   k odjezdu  

 

TERMÍN :   3.   2.   -   9.   2.   2020  

MÍSTO   KONÁNÍ :    H&P   penzion   Petříkov,   Ramzová,   Ostružná    ( h�p://www.hp.penzion.com )  

ODJEZD    –   Pondělí   3.   2.   2020   v 9.00   hod.   od   školy,   sraz   8:30   hod.   

PŘÍJEZD    –   Neděle   9.   2.   2020   cca   12:30   hod   ke   škole  

STRAVOVÁNÍ: plná   penze,   pitný   režim,   

začínáme   OBĚDEM,   končíme   SNÍDANÍ  

 
Před  nástupem  do  autobusu,  při  odjezdu  dne  3.  2.  2020  je  nutno  odevzdat  (v obálce  se                
jménem):  

● Kartička   pojišťovny   (možno   i   kopie)  
● Potvrzení   o   zdravotní   bezinfekčnosti   s datem   3.   2.   2020   (potvrzuje   zákonný   zástupce)  
● Posudek  o  zdravotní  způsobilosti  dítěte  (ošetřující  lékař,  datum  nesmí  být  starší  jak             

dva    roky)  
● Potvrzení   o   seřízení   vázání   lyží  
● Léky  s rozpisem  užívání  (vše,  prosím  v podepsané  obálce  či  tašce),  převezme  si            

zdravotník  kurzu.  Pokud  Vaše  dítě  užívá  kinedryl,  prosím  udělejte  na  obálku            
hvězdičku   a   dejte   dítěti   lék   již   před   cestou.  

● 100  Kč  na  případné  ošetření  lékařem  (ideálně  v  papírové  formě,  bude  při  vyúčtování              
LVK   vráceno)  

Bez   těchto   dokumentů   a   náležitostí   s námi   nemůže   žák   na   LVK   odjet.  
 
VYBAVENÍ:  
Sjezdové  lyže  se  seřízeným  vázáním,  sjezdové  hole  (ideální  ve  vaku,  nebo  aspoň  svázané              
řemínkem),  lyžáky,  lyžařské  a  sluneční  brýle, povinně  HELMU .  Doporučujeme  všechny  věci            
podepsat.  
 
DOPORUČENÝ   SEZNAM   VĚCÍ:  
Oblečení  na  lyžařský  výcvik  (bunda,  lyžařské  kalhoty,  funkční  prádlo,  sportovní  vrstvené            
oblečení,  rukavice,  začátečníci  raději  vše  2x),  vhodná zimní  obuv  na  cestu  a  pobyt  na  horách,                
zimní  bunda,  čepice,  kukla,  rukavice,  šátek,  oblečení  na  pobyt  v budově,  spodní  prádlo  (vše  v               
dostatečném  množství), PŘEZŮVKY ,  toaletní  potřeby,  opalovací  krém,  balzám  na  rty,           
pyžamo,   psací   potřeby   a   další   dle   uvážení.  
Mobil,  fotoaparát,  atd.  se  souhlasem  rodičů,  za  ztrátu,  odcizení  či  poškození  škola  neručí.              
Kapesné   dle   uvážení   rodičů   (na   drobné   občerstvení   na   svahu   při   pauze).  
 
POZOR!    Peníze   na   vleky    1300   Kč    s sebou   (budou   se   vybírat   při   cestě autobusem).  
  
Upozorňujeme  rodiče ,  že  v případě  odhlášení  dítěte  na  poslední  chvíli  se budou  hradit             
náklady  na  dopravu  a  ubytování .  Vrácena  bude  poměrná  částka.  (Autobus  a  ubytování  je              
placeno   předem,   z tohoto   důvodu   nevracíme   plnou   částku.)  
 
 
Mgr.   Tomáš   Palupa,   vedoucí   kurzu tomas.palupa@zskaminky.cz,   tel.:   778   110   666  

http://www.hp.penzion.com/

