SPŠE A VOŠ PARDUBICE
Lyžařské kurzy 2017 - 2018
Termín:

16.12. - 23.12. 2017 třídy 1.C, 1.ME. 1.I,
13.1. – 20.1.2018 třídy1.A, 1.B, 1.E
27.1. – 3.2. 2018 třídy 1.F, 1.G, 1.D
Místo:
Rakousko – ubytování Weyer, skiaréna Kitzbuehel (190 km sjezdových tratí)
Sraz:
příslušná sobota 7:30 Ideon Pardubice
Doprava:
autobus s vlekem
Příjezd:
sobota 19.00 parkoviště UNI HOBBY ( bývalé OBI u nádraží)
Telefonické spojení: vedoucí kurzu +420 603 28 55 08
Platba:
1. záloha 1 500 Kč v hotovosti do konce září – Mgr. Hronovi
2. záloha 3 200 na účet školy - číslo účtu: 41435561/0100, do kolonky variabilní
symbol zapište žákovi přidělené číslo (umístěno na nástěnce třídy, sdělí i Mgr. Hron)
Doplatek – 140 Euro v týdnu před odjezdem, nebo na místě v hotovosti Mgr. Hronovi

Informace pro cestu
Žáci si vezmou jídlo a pití na cestu (malý batoh) a 1 velké zavazadlo (opt. kufr). Lyžařská
výzbroj bude naložena do vleku (lyže, snowboard, boty)
Na kurz si s sebou žáci povinně vezmou lyžařskou výstroj a výzbroj na sjezdové lyžování
nebo snowboarding . Součástí povinné výbavy je také ochranná helma.
Nezapomeňte si boty na přezutí do chaty, hygienické potřeby, oblečení na převlečení
v případě promáčení, oblečení na sjezd na saních, výstroj na sjezdový výcvik, 2 čepice, 2
páry rukavic, sluneční brýle, lyžařské brýle, plavky…
Je nutné mít s sebou vlastní vosky na sjezd.
Dále doporučujeme dát žákům kapesné dle uvážení rodičů. Předpokládáme návštěvu bazénu
(6 Euro), pizzerie (8 Euro), sáňkařské dráhy – délka 12 km (8 Euro). Vše je dobrovolné, lze
nahradit vycházkou a večerním klidem. Nedoporučujeme brát s sebou cenné věci, naopak
jsou vítány hudební nástroje.
Je nutné vzít si s sebou plavky, ručníky a ložní prádlo (prostěradlo, povlečení), jinak si
ho dokoupí žáci na místě za 5 Euro (nelze nahradit spacím pytlem)
Žáci budou mít potvrzení (čestné prohlášením rodičů) o seřízení bezpečnostního vázání
na sjezdových lyžích, potvrzení o zdravotním stavu od rodičů a průkazku zdravotní
pojišťovny a OP, nebo cestovní pas.
Všichni žáci jsou
pojištěni u ČSOB (pojištění léčebných výloh v zahraničí a
odpovědnost za škody), pojištění je zahrnuto do ceny kurzu, zařizuje vedoucí kurzu.
Stravování na chatě začíná sobotní večeří, proto je třeba mít s sebou dostatečně velkou svačinu. Předpokládaný příjezd na chatu je v 20.00 . Pitný režim žáků bude zajištěn čajem a
štávou.
Strava – snídaně formou švédského stolu, oběd – balíček (vytvoří si žáci u snídaně), večeře.
Žáci si sebou na svah vezmou do malého batohu, nebo ledvinky láhev s pitím, balíček od
snídaně, (event. kalorickou tyčinku, perník… zajišťují si sami)
Vzhledem k množství materiálu prosíme, aby žáci nebrali sebou balíky vod, kofoly…., budou
vráceny rodičům.
V Pardubicích 19.10. 2017

Mgr. Vladimír Hron
vedoucí kurzu

