Dotazník a závazná přihláška – LYŽAŘSKÝ KURZ 18. 2. - 22. 2. 2019
(zjištění úrovně lyžařských dovedností)
Místo konání: Ski areál Řeka
Jméno, dítěte, žáka/žákyně:………………………………………………………………….
Základní škola, třída: ……………………………………………………......………………..
Úroveň lyžařských dovedností (zakroužkujte vhodnou úroveň):
1 začátečník ‐ dítě stojí poprvé na lyžích
2 mírně pokročilý ‐ dítě jezdí v pluhu, umí bezpečně zastavit a umí zatáčet.
3 pokročilý ‐ dítě sjede bezpečně modrou sjezdovku a jezdí samo na vleku.
Cena je 600,-- Kč/žáka. Cena zahrnuje autobus, skipass, instruktory, stavbu slalomové dráhy
a časomíru.
Maximální počet účastníků je 46 žáků (40 ZŠ Těrlicko a 6 ZŠ Hradiště). Pro velký počet zájemců
je stanoveno pravidlo: Pro 1. až 3. třídu ZŠ Těrlicko rozhoduje pořadí podaných přihlášek včetně
úhrad paní Ing. Dagmar Sklářové (zástupce pro ekonomické záležitosti) dne 4. 2. - 5. 2. 2019 od 7.15 hod.
Pro 1. až 3. třídu ZŠ Hradiště rozhoduje pořadí podaných přihlášek včetně úhrad u paní Mgr. Pavly
Miczkové Schnaubeltové. Děkujeme za pochopení. Děti si s sebou mimo lyžařské výzbroje a teplého
oblečení vezmou svačinku a pití.
V případě zrušení lyžařského kurzu z důvodu nepříznivého počasí a ze strany školy nebo ski areálu
bude částka plně vrácena zpět. V případě nemoci dítěte se částka nevrací. Bude-li nemocné dítě
nahrazeno jiným dítětem, může být částka za kurz vrácena zpět.
Poslední den v pátek dne 22. 1. 2019 budou probíhat závody dětí. Rodiče mají možnost přijet své děti
podpořit a zhlédnout jejich dovednosti.
Ve ski areálu je možné zapůjčit lyžařskou výzbroj. Cena kompletu (lyže, boty, helma a hůlky) je
800 Kč/5 dnů. Cena pouze za lyže a hůlky je 500 Kč/5 dnů, cena pouze za boty je 300 Kč/5dnů a cena pouze
za helmu je 100 Kč/5 dnů. Zapůjčení je ve vlastní režii rodičů/dětí. Kontakt na ski areál je pan Martin Malý
– tel. 773486688. Platba za půjčovné bude probíhat v pátek a platí se za půjčenou výzbroj v daném dni.
Budou-li si děti nechávat lyžařské vybavení na místě kurzu až do pátku, zodpovídají si za něj samy.
Info pro případné zapůjčení lyžařské výbavy (vyplňují pouze ti, kteří mají zájem o zapůjčení) a slouží k rychlejšímu
zajištění vašeho zapůjčení výbavy u pana Malého.
Velikosti
Mám zájem o zapůjčení (ano/ne)
Velikost dítěte od země po bradu
v cm
Velikost boty (zimní)
Helma (bez helmy děti na svah
nesmějí)

Každodenní čas odjezdu od školy v Těrlicku 11.45 hod a návrat cca 16.30 hod.
Každodenní čas odjezdu od školy v Hradišti 12.00 hod a návrat cca 16.15 hod.
Lyže zůstávají v úschově v lyžařském areálu. Boty a helmy si děti berou s sebou domů.
Jiná sdělení:...................................................................................
Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že žák je zdravotně způsobilý k lyžařskému kurzu a jeho
lyžařské vybavení je řádně seřízeno.
Jméno zákonného zástupce: ……………................................…………
Podpis: …………................………………………………..
V ……….............................………… dne: …………………………………

