LYŽAŘSKÝ KURZ – ÚVODNÍ INFORMACE
HOCHFICHT – RAKOUSKO
Vážení rodiče, na základě vaší nezávazné přihlášky na kurz č. 2, zasílám další
informace.
Zájem o kurz na Hochficht převyšuje kapacitu objektu (35 žáků + zohlednění
pokoje dívky/ chlapci). Z tohoto důvodu škola stanovuje podmínky k výběru žáků na
kurz (chování ve škole, plnění povinností, včasné platby a přihlášky, lyžařské
dovednosti, rozdělení míst na konkrétní třídu). Kapacita kurzu na Kramolín je ještě
volná a přesun žáků je možný.
Termín kurzu:

20. 1. 2020 – 24. 1. 2020

Cena kurzu:

6 700,-Kč (bez stravy na sjezdovce, bez pojištění stornopoplatků)

NUTNÉ !!!
1) Vyplnit přiloženou přihlášku a odevzdat do 30.9.2019 ve škole A. Linhartové
2) Zaplatit zálohu
do 04. 10. 2019
3 500,-Kč (viz info CK)
3) Zaplatit doplatek
do 20. 12. 2019
3 200 ,-Kč + další platby, viz info CK

V průběhu měsíce listopadu dostanete podrobné informace a formuláře k vyplnění
(formulář o zdravotním stavu žáka, souhlas s výjezdem do zahraničí, potvrzení o
seřízení vázání )
Další informace:
Na lyžařský kurz jedou 4 dospělé osoby ( 3 instruktoři a lékař ). Žáci budou
rozděleni do družstev a budou stále pod dozorem instruktora.
První den jedeme rovnou do lyžařského střediska Hochficht, kde budeme celý
den lyžovat. Stravování si zajistí děti z vlastních připravených zásob, nebo si sami koupí
oběd v restauraci na Hochfichtu. Je nutné aby měly připravené věci na lyžování ( cesta
není dlouhá, mohou být už připraveni v lyžařském, nebo mít např. dvě tašky, v jedné
lyžařské boty a další vybavení na lyžování, v té druhé vše ostatní). Po lyžování jedeme
do místa ubytování (Ulrichsberg), děti se ubytují a v 18.00 dostaneme večeři . Autobus
s námi zůstává po celou dobu pobytu, vozí nás na svah. Snídaně a večeře probíhají na
ubytovně, oběd máme zajištěný přímo v restauraci na Hochfichtu. ( Je nutné označit
v přihlášce zda máte zájem o oběd přímo na sjezdovce). V Pátek končíme stravu
obědem a odjíždíme po skončení lyžování domů (kolem 16 hodiny).
PaedDr. Alena Linhartová
vedoucí lyžařského kurzu (tel.602771959)
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ředitel školy

