
Lyžařský/snowboardový výcvik 2020/2021 

ZÁVAZNÁ přihláška 
                 

Lyžařský/snowboardový výcvik žáků 6., 7., 8. a 9. ročníku ve školním roce  2020/2021 se uskuteční v 
době od neděle 24. 1. do pátku 29. 1. 2021. 
Odjezd bude 24. 1. od hlavní budovy ZŠ Všeruby v dopoledních hodinách, příjezd 29. 1. k večeru k 
hlavní budově ZŠ Všeruby (časy budou upřesněny). 
Ubytování a stravování – Abertamská chata, Abertamy (Rooseweltova 343, 362 35, tel.: +420 774 129 
755; www.abertamskachata.cz) 
Předpokládaná cena – 2.600,- Kč (ubytování a strava), autobusová doprava dle počtu účastníků zhruba 
600,- Kč; kapesné na vleky, nápoje nad rámec stravování a další drobnosti přibližně 1.500,- Kč. 
Finanční částku 3.200,- Kč je potřeba uhradit do 3. 11. 2020 v hotovosti paní uč. Kučerové (příp. dle 
domluvy). Závaznou přihlášku odevzdejte obratem. 
V případě stornování závazné přihlášky platí poplatky: více než 30 dní před odjezdem – 30%; 29 dní 
a méně 50% z celkové ceny 
 

Seznam věcí: 
- sjezdové lyže či snowboard se seřízeným bezpečnostním vázáním (odpovídají rodiče, 
doporučení školy – seřízení v odborném servisu), sjezdové boty, hole, lyžařská helma (povinná), 
ochranné doplňky pro snowboardisty (povinně chránič páteře, doporučeno – rukavice s výstuží), 
lyžařské brýle, sjezdové vosky, ochranný krém na obličej, prošívaná, šusťáková bunda, punčocháče, 
thermo-prádlo, lyžařské kalhoty/kombinéza apod.,  2x  svetr,  2x  teplá košile, tílka, trička, kalhoty, 
šátek na krk,  2x čepice,  2x rukavice, dostatek ponožek, spodní prádlo, sluneční brýle 

- hotel: tepláková souprava, přezůvky (pantofle s gumovou podrážkou), úbor na spaní, hyg. potřeby, 
poznámkový sešit, psací potřeby. 
- cesta: pohodlné oblečení, pevné, nepromokavé boty, batoh, svačina (strava začíná večeří) 
- zdrav. zabezpečení: po celou dobu pobytu bude k dispozici zdravotník ZŠ  
- Děti musí mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny, prohlášení o bezinfekčnosti, které 
odevzdají při odjezdu (ve slídových deskách). Pokud některé dítě užívá pravidelně léky, vezme si je 
s sebou a rodiče, příp. ošetřující lékař, o tom před odjezdem podají písemnou informaci na zadní stranu 
prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte. 

- další informace: ZŠ Všeruby – J. Cafourek, tel. 377 915 001        
  
Poznámka: Žáci si berou pouze věci potřebné k pobytu a lyžařskému výcviku. Škola nenese 
odpovědnost za ztrátu nebo poškození např. přehrávačů, šperků, mobilních telefonů atd.  
 
__________________________________________________________________________________  

Lyžařský/snowboardový výcvik   2020/2021 

ZÁVAZNÁ přihláška 

 
Souhlasím s účastí syna (dcery)…………….……………………………………………………………..  
na lyžařském  - snowboardovém výcviku (nehodící se škrtněte),  
zajistím vybavení a uhradím potřebné náklady (v případě neúčasti žáka na LVZ souhlasím s uhrazením 
storno poplatků dle platného ceníku). Můj syn (dcera) je po zdravotní stránce schopen/-a tento výcvik 
absolvovat. V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění, úrazu mého dítěte nebo závažného 
porušení řádu výcviku zajistím jeho okamžitý individuální odvoz domů. 
 

Telefonní čísla pro potřebu nutného kontaktu: domů ………………………………………………………… 
 

                                                                             

 
V : …………………  dne : ………………..      Podpis rodičů: ……………………………………… 


