Informace pro rodiče žáků, kteří se zúčastní Lyžařského
výcvikového kurzu (LVK)
Žáci budou mít seřízené lyže.
Termín: 20.1.2019 /NE/ – 25.1.2019 /PÁ/
Místo:
Horský hotel ATLAS, 561 64 Čenkovice (Orlické hory)
Tel.: 565 391 232

www.atlasreal.cz

Cena pobytu: 2600,- Kč /520,- x 5 celých dnů/ plná penze včetně pitného režimu
Cena dopravy: kolem 900,- Kč - žáci budou platit hotově
do 18.1.2019 p.u. Perkovi - zaplacení bude potvrzeno v ŽK
Odjezd: neděle 20.1.2019 kolem 9.00 hodin od školy po naložení věcí (sraz v 8.30 u ZŠ)
Příjezd: pátek 25.1.2019 kolem 13.00 hod. / V 10 hodin z Čenkovic. / Příjezd bude ke škole, kde budou mít
žáci rozchod.
Kapesné : Dle možností + 1000,- Kč na lyžařské vleky / vybereme od žáků na horách 20.1.2019/
(900,- + 100,- záloha karty SKIPAS)
Doporučený seznam věcí:
Výstroj:

sjezdové hole a lyže v ochranném obalu,
lyžařské boty /v obalu na lyžáky/
lyžařské brýle
lyžařskou helmu(povinná)
páteřák - kdo má, velice doporučujeme
zimní bunda, čepice
lyžařské kalhoty
2x rukavice, šála nebo bavlněný šátek /buff/
Další oblečení a prádlo:
přezůvky - obuv do chaty , pohodlné oblečení do chaty, pyžamo, kapesníky, svetr, trička, spodní
prádlo, košile nebo rolák, spodky nebo punčochové kalhoty, ponožky, podkolenky, vhodné obutí a
oblečení na cestu
Toaletní potřeby:
vše, co denně používáme, krém na obličej, jelení lůj, brýle proti slunci
Různé: šicí potřeby, psací potřeby, kniha, blok nebo sešit, hry, neberte drahé přístroje – neručíme za ně.
Věci berte s rozmyslem, ať nejsou zavazadla objemná a těžká! Několikrát se překládají a nosí !

Důležité!
vázání lyží musí být odborně seřízeno - doložit potvrzením
/v krajním případě – stačí čestné prohlášení o seřízení lyží podepsané rodiči/
pokud dítě bere léky, napište které a způsob dávkování – připište do prohlášení k bezinfekčnosti
DO PÁTKU 18.1.2019 před odjezdem v obálce žáci odevzdají: Kopii průkazu zdravotní pojišťovny,
Prohlášení rodičů /= bezinfekčnost/, Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzení lékaře
nesmí být starší jednoho roku), Potvrzení o seřízení vázání - /vše přebírá p.u. L.Perka před
odjezdem/

