
Lyžařský kurz – informace k odjezdu a seznam věcí 
Termín: 4.1. – 10.1. 2019 
Místo: Jeseníky – chata Orientka - Potočná 100, 793 43 Stará Ves (http://www.orientka.cz/).  

Doprava: Autobusem od školy, sraz v 7.30 hod., odjezd v 8.00 hod., návrat 10.1. kolem 13.00 hod. 

Cena : 4 000,- (zálohu 2 000,- Kč je nutné zaplatit do konce října, doplatek 2 000,- Kč do 14. prosince 2018)  
Platbu můžete uskutečnit v kanceláři školy nebo na účet 43-2476710277/0100, do zprávy pro příjemce uveďte: 
Lyžařský kurz + jméno a příjmení dítěte. Případný přeplatek bude vrácen po vyúčtování lyžařského kurzu. 
V ceně JE zahrnuto: 
1. Strava, pitný režim, ubytování, výcvik - 3.790,- Kč 
2. Doprava - na dopravu přispívá SRPŠ částkou 15.000,- Kč, doplatek bude činit cca 100,- Kč 
3. Seřízení vázání lyží ve škole odbornou firmou (80,- Kč) - tuto nabídku mohou využít i žáci, kteří si ve škole lyže 
nepůjčují 

V ceně není zahrnuto: Poplatek za vleky dle výkonnosti – max. 1 360,- Kč (250 Kč/den, 180 Kč/půlden, lanový vlek 
pro začátečníky 120 Kč/den; žáci zaplatí jen skutečně proježděné dny). Žáci si peníze povezou s sebou. 

 
Před odjezdem odevzdat dokumenty: 

1. Posudek o zdravotní způsobilosti 
2. Prohlášení rodičů – bezinfekčnost 
3. Souhlas s ošetřením dítěte 

 
Co s sebou na lyžák – doporučený seznam věcí: 

 Lyžařská výzbroj a výstroj:  

 sjezdařská přilba - povinná 

 sjezdové lyže s bezpečnostním vázáním + sjezdové hole (v obalu nebo svázané) 

 lyžařské boty (v tašce) 

 lyžařské brýle, sluneční brýle 
 Oblečení: 

 teplá zimní bunda, oteplovačky (kombinéza)  

 oblečení na cestu (i rukavice a čepici) 

 nepromokavá zimní obuv (ne tenisky!!!) 

 čepice přes uši – 2x 

 teplé rukavice – 2x 

 krátká šála nebo šátek na krk 

 svetr nebo teplá mikina 

 triko s dlouhým rukávem (rolák) – 3x 

 dlouhé spodky nebo teplé punčocháče – 2x 

 2 páry ponožek do lyžařských bot (lépe podkolenky) 

 spodní prádlo, ponožky – na celý týden 

 oblečení pro pobyt na chatě (tepláková souprava, trička) 

 plavky 

 přezůvky do chaty 

 pyžamo 

 bude karneval… 
 Hygienické potřeby: 

 ručník, mýdlo, kartáček, zubní pasta, kapesníky, hřeben, pleťový krém s UV filtrem, 
pomáda na rty 

 Osobní léky + elastický obvaz, do autobusu igelitový sáček, léky proti zvracení 
 Věci pro volný čas (knížka, karty, společenské hry…), poznámkový blok, psací potřeby, lepidlo 

http://www.orientka.cz/

