
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 p.o. 

Lyžařský kurz šk.r.2021/2022 
Termín : 15. 1. – 22. 1. 2022 

Místo:  Velké Karlovice – Leskové, Pension Školka(www.pension-skolka.cz ) 

Cena : 4400,- Kč, v ceně : doprava, ubytování, strava. 

Vleky:2000.- Kč, Vybírá se až na místě.  

 

Vážení rodiče.  

 Lyžařský výcvik žáků druhého stupně (přednost žáků 7. roč.) probíhá na sjezdovce  „Galík“.  

V případě nedostatku přírodního sněhu je k dispozici velká zasněžovaná sjezdovka „Razula“(bohužel 

vyšší ceny vleků) a Horal. Součástí výcviku je i běžkařský výcvik (k dispozici je školní výbava). 

Zařazen výcvik max. patnáctičlenného snowboardového družstva (přednost žáků 7. roč.). Místo kurzu 

nám poskytuje vždy bezproblémové zázemí, termín kurzu je objednáván již v době předchozího kurzu.  

Kurz realizujeme za každých podmínek. Při nepříznivých sněhových podmínkách se lze věnovat 

turistice, kurz neodvoláváme. V případě zájmu možnost zapůjčení výstroje: lyže, boty, hole, přílba 

nebo snowboard, boty, přílba, přímo na místě, cena 600Kč. Přilba povinná, pro snowboard povinný 

chránič páteře. Doporučujeme chránič páteře i pro lyžaře. 

     Lyžařský výcvik je součástí vzdělávacího programu školy. Žádám Vás o pečlivé zvážení 

rozhodnutí o účasti dítěte (nepodmiňujte prosím účast dítěte jeho prospěchem nebo chováním). Z 

hlediska vzdělávacího, výchovného i zdravotního je účast na kurzu velmi vhodná. V případě Vašeho 

kladného rozhodnutí považujte přihlášku za ZÁVAZNOU! Účast lze odvolat jen v případě náhlých 

vážných problémů nebo nemoci dítěte. (Jinak je účtován storno poplatek dle poskytovatele služeb). 

Připomínám možnost příspěvků od ZP či zaměstnavatele. 

Nutné „lékařské potvrzení pro pobytové akce“, platné dva roky. (lékaři zpoplatněno) 

 Změna ceny kurzu je vyhrazena. Finanční částka nutná k uhrazení vleků není součástí ceny 

kurzu a bude určena dle aktuální ceny vleků v zimě 21/22 (předpoklad 2000 Kč) a vybírána až na 

místě, na konci kurzu se zůstatek dětem vrací. Vzhledem k výši ceny kurzu Vás žádáme o platbu na 

účet školy 22437801/0100 Komerční banka Nový Jičín. Jako variabilní symbol: 22011. Do zprávy 

pro příjemce: jméno, příjmení, třída. Částku uhraďte do 19.11. 2021. Žádáme Vás důrazně o 

dodržení termínu platby. S případnými problémy s platbou se obracejte na ekonomku školy paní ing. 

Marianu Svobodovou ( tel.  556708124 nebo 739580025).   

    POZOR!! Závaznou přihlášku prosím dodejte do 15. října 2021. Po tomto datu se budu snažit 

doplnit kurz žáky vyšších ročníků. Děkuji za pochopení. 

 

Barbora Hajdová, vedoucí kurzu  

                                           ZDE ODSTŘIHNĚTE________________________ 

Závazná přihláška 

Závazně přihlašuji své dítě…………………………………..na lyžařský kurz  (15.1. až 22.1. 2022) a 

do 19.11. 2021 cenu kurzu uhradím. Jsem si vědom(a)  závaznosti přihlášky a při jejím zrušení bez 

závažných důvodů souhlasím se zaplacením storno poplatku. 

Vzhledem k výši obnosu zasílejte prosím peníze na účet č. 22437801/0100 Komerční banka Nový 

Jičín. Jako variabilní symbol:22011.Do zprávy pro příjemce:jméno,příjmení,třída. 

Případné zvýšení ceny vyhrazeno. 

Zájem o snowboardové družstvo označte ,,S“, přednost 7. ročníku (max. 15 žáků) 

Žádám zapůjčení výstroje v místě kurzu:   ANO - NE 

Podpis rodičů: 

http://www.olymptrebic.cz/

