Pokyny k lyžařskému kurzu na Bílé
Termín:

27.2. - 2. 3. 2012

Odjezd:

sraz 27.2. v 7.45 hod, odjezd 8:00 hod od Gymn{zia Petra Bezruče
příjezd 2.3. kolem 14:00 hodin ke Gymn{ziu Petra Bezruče

Místo:

Bíl{ - Mezivodí

Ubytov{ní:

rekreační středisko Ondr{š – Bíl{ Mezivodí

Stravov{ní:

pln{ penze, strava začín{ 27.2. ( pondělí) obědem a končí 2.3. ( p{tek) obědem

Výzbroj a výstroj: Sjezdové lyže se seřízeným bezpečnostním v{z{ním a brzdou ( ly-že s hůlkami budou uloženy ve
vaku) nebo vybavení na snowboard, lyž{ky, teplé oblečení na lyžov{ní a snowboard, čepice 2x, rukavice 2x, dom{cí
oblečení, přezůvky, lyžařské brýle, sluneční brýle, pom{da na rty, krém na opalov{ní, turistick{ obuv, termosku na
čaj, pozn{mkový blok a tužku. Vše bude uloženo v cestovní tašce nebo batohu bez kovové konstrukce. Studenti
budou mít lyžařské a snowboardové přilby. Na snowboardu budou mít studenti chr{niče p{teře a vyztužené
rukavice. Finanční prostředky pro osobní potřebu. Hmotnost zavazadla do 20 kg ( bez lyží).
Souč{stí výuky dle klimatických podmínek bude i výuka běžeckého lyžov{ní.
Cena:

Cena za ubytov{ní a dopravu činí 2350,- Kč. Cena skipasu je přibližně 750,-Kč. Celkov{
cena bude nižší o příspěvek SRPŠ, jehož výše bude zn{ma na podzim 2011. Peníze na
skipasy si vezmou studenti s sebou na kurz.

Datum úhrady: 18.05.2011 500,- Kč od 7:30 do 8:00, 10:30 do 10:50 hod u prof. Kv{še
16.01.2012 1000,- Kč
7:30 do 8:00, 10:30 do 10:50 hod u prof. Kv{še
22.02.2012 zbývající č{st 7:30 do 8:00, 10:30 do 10:50 hod u prof. Kv{še
Lyžov{ní:
Ski are{l Bíl{, Ski are{l Mezivodí
Doprava:

ČSAD Frýdek - Místek

Mgr. Pavel Kv{š

Přihl{ška na lyžařský kurz
Přihlašuji svého syna (svoji dceru) ……………………………………. třída …………….
na lyžařský kurz , který se kon{
1. od 27.2. do 2.3.2012 na Bílé – Mezivodí A.
B.
C.

s výukou lyžov{ní
s výukou snowboardingu
bez výuky lyžov{ní popř. snowboardingu

2. od 26.2. do 5.3. 2012 ve Slovinsku

A.
s výukou lyžov{ní
B.
s výukou snowboardingu
a z{roveň souhlasím s poř{d{ním kurzu v zahraničí ( Slovinsko, It{lie, Rakousko).
Ve Frýdku - Místku dne ……………..

…………………………………………….
Podpis z{konného z{stupce

(Výběr prosím zakroužkujte 1. místo, 2. typ výuky)

