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Veškeré informace budou k dispozici na rodičovské
schůzce (13. 11. 2019), na webu školy (www.glit.cz předmětová komise TV/dokumenty), v kabinetě TV.
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Platba:

Platba:

-

Záloha 2 350,- Kč (nutno zaplatit do 25. 11. 2019 převodem na
číslo účtu školy)
Doplatek 2 000,- Kč (nutno zaplatit do 20. 1. 2020 převodem na
číslo účtu školy)
Hotovost 1 100,- Kč (hotově před odjezdem)
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ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY: 27-1104930207/0100
DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE:
LVVZ – PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA + TŘÍDA!!!
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Vážení rodiče,

Vážení rodiče,

vzhledem ke zkušenostem z minulých let, kdy studenti v případě zrušení
účasti na lyžařském kurzu ze zdravotních důvodů nedostali zpět ani
korunu (zrušení pobytu 0 – 6 dní před nástupem = 100% storno),
doporučila bych Vám ke zvážení připojištění storna u některé z pojišťoven.
Jedná se o částku cca 150 Kč dle sazebníku jednotlivých pojišťoven.
Případné připojištění je na Vašem rozhodnutí a zajišťujete si jej sami.
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Děkuji, s pozdravem Chalupníková Šárka (kabinet Tv)
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