Pokyny k lyžařskému kurzu ve Slovinsku
3. 3. – 9. 3. 2019
Místo konání: Slovinsko, Kranjska Gora
Ubytování:

Jasna – Kranjska Gora, Prázdninový dům dětí a mládeže z Ljubljani (www.zpmmoste.net)

Lyžování:

Sraz:

Kranjska Gora (Slovinsko, www.kranjska-gora.si), Tarvisio (Itálie, www.tarvisio.it), Vogel (Slovinsko,
www.vogel.si), Sella Nevea – Kanin ( Itálie, Slovinsko www.boveckanin.si/en ), (počet dnů strávených
v jednotlivých střediscích závisí na vhodných lyžařských a klimatických podmínkách).
3. 3.2019
neděle 5:00 před GPB

Odjezd:

3. 3. 2019

neděle 5:30

Příjezd:

9. 3. 2019

sobota kolem 2 hodiny ke GPB

Doprava:

Lechner – autodoprava

Cena:

7 550,- Kč – 7 650,- Kč (dle kurzu Kč, bude upřesněno v lednu 2019). Cena zahrnuje 5x ubytování, 5x
plnou penzi, balíček na cestu domů, 5 denní skipas, dopravu, pojištění (léčebné výlohy a odpovědnost za škodu u VZP), zajištění lékařské péče a instruktora pro snowboardový výcvik, vstupné na
bazén, vstupné do muzea v Planici.

Úhrada:

do 20. 1. 2019 3 000,- Kč
bezhotovostní platba na č. ú. 107-3672680217/0100
do 20. 2. 2019 zbývající část 4 550 – 4 650,- Kč bezhotovostní platba na č. ú. 107-3672680217/0100
(poslední dvě platby lze spojit v jednu a celou částku uhradit najednou). Platba výhradně
bezhotovostně.
Variabilní symbol: počátek rodného čísla dítěte před lomítkem (např. 000425), do předmětu pro
příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Vybavení:

Vhodné oblečení na lyže a snowboard, lyže a snowboard budou uloženy ve vaku, čepice, lyžařské
rukavice (i náhradní), lyžařské brýle, sluneční brýle opalovací krém, pomáda na rty, léky (v případě
pravidelného užívání), domácí oblečení, přezůvky, tužku, sešit. Maximální váha zavazadla je 20 kg.
Povinnou výbavou je lyžařská a snowboardová přilba,
na snowboardu je povinný chránič páteře a rukavice s výztuhou zápěstí.

Nedoporučujeme brát si s sebou šperky, notebooky, audio a video přehrávače a další cenné věci.
Součástí lyžařského kurzu bude:

Cestovní doklady:

návštěva historických památek v Rakousku (Vídeň, Klagenfurt) a Slovinsku
návštěva sportovišť ve Slovinsku (Planica)
návštěva aquaparku

Občanský průkaz, cestovní pas (platnost min. 3 měsíce), kartičku zdravotní pojišťovny.
Kapesné v rozsahu 30 – 50 EUR.

V průběhu lyžařského kurzu platí školní řád a studenti budou před odjezdem poučeni o bezpečnosti a organizaci
lyžařského kurzu. Před odjezdem na lyžařský kurz odevzdají studenti čestné prohlášení o seřízení popř. instalaci
vázání v odborném servisu a potvrzení o zdravotním stavu (formuláře studenti obdrží, popř. jsou ke stažení na stránkách
školy).
Mgr. Pavel Kváš
vedoucí kurzu

