Pokyny pro účastníky lyžařského kurzu
Odjezd:
Příjezd:
Cena:
Místo:
Vedoucí kurzu:
Instruktoři:
Noční dozor:
Zdravotník:
Třídy:

23. 1. 2017 (pondělí), sraz v 7:30 hod. u školy
27. 1. 2017 (pátek), asi mezi 11 a 12 hod. ke škole
3.500,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování s plnou penzí, doprava
autobusem, vleky aj.), doplatek uhraďte do 18. 1. 2017
Sporthotel Kurzovní pod Pradědem, Jeseníky
Mgr. Jaroslav Andrejko, tel.: 736 685 202
Mgr. Eva Prokopová, Mgr. Vladimír Mokrohajský,
Mgr. Jarmila Cuberková, Bc. Petr Nagy a instruktor lyžařské školy
Mgr. Andrejko Jaroslav
Mgr. Andrejko Jaroslav
1. A + 1. B + 1. C + 1. D (E) + 1. F + 2. A + 2. B + 2. C + 2. D

Výzbroj a výstroj:
Všechny věci si balíte do batohu /ne do kabely/, lyže pořádně svážeme, nejlépe do vaku na
lyže. Na cestu pohodlné boty – zimní, nutné přezůvky na chatu. Zajistěte si sjezdovou výzbroj
a přilbu. Každý účastník musí mít bezpečnostní vázání odborně seřízeno, brzdy proti ujetí
lyží, lyžařské nebo sluneční brýle, věci osobní hygieny, baterku, krém na obličej, jelení lůj na
rty, tři páry teplých ponožek, trička s dlouhým rukávem, podvlékací spodky, svetr, lyžařské
kalhoty, návleky na běžky, bundu, dva páry rukavic, dvě čepice, čelenku, šátek, kapesníky,
pyžamo, oblečení na chatu, náplast, obinadlo, kapky proti kašli /Mucosolvan/, léky na
snížení teploty /Paralen/, léky proti bolesti v krku, kapky na rýmu.
Pro lyžaře:
Povinně – přilba, rukavice.
Pro snowboardisty:
Povinně – přilba, bezpečnostní řemínky na vázání, chrániče na zápěstí, rukavice.
Doporučujeme – další chrániče /lokty, kolena, páteř apod./.
Upozornění:
-

-

každý účastník musí mít při odjezdu potvrzení o bezinfekčnosti s datem
maximálně tři dny před odjezdem /tiskopis obdržíte ve škole nebo ho lze
stáhnou z webových stránek naší školy/, občanský průkaz, průkaz pojištěnce,
osobní léky
nezapomeňte psací potřeby, poznámkový blok, fotoaparát
kapesné
lyžařské vosky
stravování začíná obědem a končí snídaní
před odjezdem sledujte nástěnku u kabinetu TEV – dozvíte se případné změny

- 10. 1. 2017 v 9.35 se v tělocvičně bude konat informační schůzka
všech účastníků
-

po dobu přepravy i výcviku dbejte všech bezpečnostních předpisů, buďte
ukáznění, hlídejte si své věci, dbejte pokynů vedoucích
nezapomeňte, že i na kurze platí školní řád v plném rozsahu
Zpracoval: Mgr. J. Andrejko

Prohlášení zákonného zástupce
Účast na LVK Sporthotel Kurzovní Praděd, od 23. 1. 2017 do 27. 1. 2017
Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti
Jméno a příjmení:………………………………………………………………………....
Datum narození : …………..…………..………………………………………………....
Adresa trvalého bydliště:………………………………………………………………....
Ani jiným osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti karanténní opatření
a není mi známo, že by v posledním týdnu přišlo moje dítě do styku s osobami,
které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků,
které by mě postihly v případě nepravdivosti mnou uvedených údajů.
Pro potřeby zdravotníka, popř. ošetřujícího lékaře uvádím o svém dítěti tyto závažné
skutečnosti, které se týkají jeho zdravotního stavu:
Alergie ………………………………………………………………………….………….
Trvale užívané léky ( typ/druh a dávka) …………………………………………..…...
………………………………………………………………………………………………
Jiné závažné skutečnosti ……..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že můj syn (dcera) má odborně seřízené vázání.
V případě onemocnění nebo hrubého porušení kázně si pro svého syna (dceru)
přijedu na základě telefonické výzvy vedoucího kurzu (pokud odmítnu nebo nebudu
moci odvoz zajistit, souhlasím s tím, že odvoz zajistí škola na náklady zákonného
zástupce žáka).
Prohlášení odpovědnosti za škody
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které prokazatelně způsobí
moje dítě v době trvání pobytu na vybavení rekreačního zařízení, případně autobusu.
V případě finančních nákladů nutných na opravu poškozeného vybavení se zavazuji
tyto škody uhradit.
V ……………………………….

dne 22. 1. 2017
…………………………………………………………..
podpis rodičů a telefonní kontakt

(prohlášení nesmí být starší jednoho dne od začátku akce)

