
 
Přihláška na lyžařský výcvik 

 
Přihlašuji syna/dceru (jméno, příjmení):………………………………………………………Třída:………       
na lyžařský výcvik konaný v termínu 17.1. - 21.1.2022 na Špičáku u Železné rudy. 
 
 

 
…………………………………………………….              ………………………………………………………………….. 
   Jméno, příjmení zák. zástupce                             Podpis zákonného zástupce 
 
Kontaktní telefon na zákonného zástupce: …………………………………………………………………… 

 
Cena LVK se bude skládat z ceny za ubytování, ceny skipasu a jízdenky na vlak. Ubytování bude 
v hotelu s plnou penzí stát 3200 Kč. Cena skipasu bude upřesněna, až SKI areál Špičák zveřejní ceník 
na novou sezónu (odhad cca 1300 Kč na 5 dní). Zpáteční jízdenka na vlak při hromadné slevě cca 100 
Kč.  
Zálohu na ubytování 1600 Kč je třeba uhradit do 30.9.2021, doplatek 1600 Kč do 31.10 2021. 
Platba je možná jen převodem na účet školy č.1083008992/5500. variabilní symbol:12022. Do 
poznámky při platbě uveďte jméno syna/dcery a třídu. 

 
Důležité informace 

1. Před konáním lyžařského výcvikového kurzu a po příjezdu na místo konání lyžařského 

výcvikového kurzu budou všichni žáci seznámeni s pravidly chování, organizací kurzu, 

ubytovacím řádem, režimem dne. V případě závažného nebo opakovaného porušení pravidel 

a jejich nerespektování bude žákovi uloženo kázeňské opatření (DŘŠ, snížená známka 

z chování), popřípadě může být vyloučen z kurzu. V tomto případě si rodiče své dítě osobně 

vyzvednou na lyžařském kurzu. Při ztrátě skipasu dítětem rodiče zajistí nákup nového 

skipasu.  

2. V případě závažné nemoci, dle posouzení zdravotníka kurzu, si rodiče vyzvednou 

bezodkladně své dítě na lyžařském kurzu a odvezou ho. 

3. Beru na vědomí, že škody způsobené žáky na hotelu musí rodiče žáka uhradit na vlastní 

náklady. Poučím svého syna/dceru o zákazu kouření, požívání alkoholu a drog. 

4. Na kurz je zakázáno si brát notebook, tablet a jinou drahou elektroniku, výjimkou jsou 

mobilní telefony, ty budou moci děti v přiměřené míře používat. Prosím zdůrazněte 

synovi/dceři, že telefon musí mít na noc vypnutý. V době nočního klidu, je přísně zakázáno 

používání mobilních telefonů. Za porušení zákazu bude uloženo kázeňské opatření. Děti se 

musí vyspat!!  

5. Na kurzu budou dodržována aktuální opatření v souvislosti s epidemií Covid-19. 

 

S výše uvedenými body souhlasím a beru je na vědomí. ……………………. 

 

 

------------------------------------------------ 

                                                                                  Podpis zákonného zástupce      

 
 


