Lyžařský kurz 2. ročník a sexta
Veškeré informace budou k dispozici na rodičovské schůzce (11. 11. 2021), na webu školy (www.glit.cz předmětová komise TV/dokumenty), v kabinetě TV.

Termín: 9. -12. 2. 2022
Odjezd: od budovy gymnázia ve středu 9. 2. 2022 cca 12 hod – 13 hod ( BUDE DOUPŘESNĚNO )
Návrat: v sobotu 12. 2. 2022 cca v 15 hod
Ubytování: hotel Sněžník, Dolní Morava
Náklady:

2 370,- Kč

ubytování, plná penze, 790,-Kč/os/den

Platba:

2 370,- Kč ( nutno zaplatit v týdnu od 17.-21.1. 2022 převodem na č.účtu )

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY: 27-1104930207/0100
DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE BEZPODMÍNEČNĚ UVEĎTE:

LVVZ – PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA + TŘÍDA!!!
Náklady na vleky: 750,- Kč platba HOTOVĚ V DEN ODJEZDU U AUTOBUSU!
Cena vleků dle zvoleného tarifu a aktuálního ceníku (+ záloha na čip)
Další náklady:
- Kapesné, Stezka v oblacích, bobová dráha (podle zájmu studentů)
Vybavení na kurz:
Lyžařská výzbroj – sjezdové lyže s odborně seřízeným vázáním, lyžařské hole, lyžáky
Lyžařská výstroj – oblečení na lyže (bunda, lyžařské kalhoty, svetr, triko, šála, rukavice 2x, čepice 2x,
lyžařské brýle, zájemci vybavení na běžky a snowboard, povinně lyžařská helma!!!
Oblečení na chatu a jiné – tepláky, trika, ponožky, mikiny, spodní prádlo, přezůvky na chatu, věci
osobní hygieny, ručník, krém s UV filtrem, elastický obvaz, náplast, léky dle vlastní potřeby
!!!NEZBYTNĚ NUTNÉ!!!
Kartička pojištěnce, očkovací průkaz, potvrzení o bezinfekčnosti (datum nesmí být starší než
1 den), prohlášení o seřízení lyží ze servisu (na vyžádání každý servis vydá), potvrzení o zdravotní
způsobilosti od lékaře (platnost 2 roky, lze využít později na tábor)
V případě onemocnění dítěte nebo vážného kázeňského přestupku proti řádu lyžařského kurzu a
vnitřnímu řádu školy budou rodiče kontaktováni a zajistí dopravu dítěte z místa konání kurzu zpět domů.
Organizace kurzu bude probíhat dle nařízení vlády. K dnešnímu dni (11.11.2021) se kurzu může
účastnit žák, který je očkován/prodělal nemoc/je testován.
Pro případné dotazy kontaktujte Ivanu Vanclovou na mailové adrese vanclova@glit.cz
Děkuji a těšíme se na pohodový týden na lyžích. Kabinet TV

