Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
ulice KARLA IV. č. 13

530 02 Pardubice

LYŽAŘSKÉ KURZY PRO 1. ROČNÍKY – 2018/2019

Vážení rodiče,
naše škola pro Vaše děti připravuje následující možnosti lyžařských kurzů:
1. Lyžařský kurz v Krkonoších
Lyžařský kurz v Krkonoších proběhne v lednu 2019.
Náplň kurzu: technika sjezdového lyžování nebo snowboardingu a běhu na lyžích, turistika na lyžích,
chování v horském prostředí, hry na sněhu.
Cena kurzu 5 500,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7krát ubytování s plnou penzí, 6 denní skipas.
2. Lyžařský kurz v Alpách – Bramberg am Wildkogel (Rakousko)
Lyžařský kurz v Alpách proběhne v lednu a březnu 2019 v Bramberg am Wildkogel v Rakousku. Vzdálenost
od Pardubic 550 km. Lyžařský výcvik probíhá v Kitzbühel Areně (170 km sjezdovek).
Náplň kurzu: technika sjezdového lyžování nebo snowboardingu, v odpočinkový den – jízda na saních na
nejdelší sáňkařské dráze na světě a návštěva aquacentra.
Cena kurzu je 8 250,- Kč
Cena kurzu zahrnuje: dopravu, ubytování, snídaně, večeře, oběd formou balíčku v případě celodenního
programu, pitný režim, pojištění léčebných výloh, 5 denní skipas.
Informace pro oba kurzy
Ve škole není možnost půjčit lyžařskou výstroj a výzbroj, je však možné využít služeb půjčoven, které mají
pro lyžařské kurzy zvýhodněné podmínky.
Zálohu ve výši 1000 Kč je nutné uhradit do konce měsíce září 2018, doplatek do 15. listopadu 2018.
Lyžařský kurz je zařazen v učebním plánu do programu 1. ročníků. Žáci ze sociálně slabších rodin mohou
požádat SRPŠ o příspěvek, a to na základě potvrzení od příslušných úřadů. Žáci, kteří se kurzu nemohou
z nějakého důvodu zúčastnit, budou mít v náhradní třídě výuku.
Podrobné informace o lyžařských kurzech budou rodičům podány na první schůzce SRPŠ v září 2018.
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