POKYNY K LYŽAŘSKÉMU KURZU
Beskydy
6.3.-10.3.2023

Místo konání: Grúň nebo Velké Karlovice podle počtu zájemců.
Odjezd: sraz v po 6.3.. v 8:15 hod, odjezd v 8:30 h. od GPB, příjezd v pá 10.3. kolem 14:00
Stravování: plná penze, strava začíná v po 6.3. obědem a končí v pá 10.3. obědem
případné individuální diety a vegetariánskou stravu je potřeba řešit předem
Doporučená výzbroj a výstroj: Snowboard nebo sjezdové lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním a brzdou
(lyže s hůlkami nebo snowboard budou uloženy ve vaku) - doklad servisu, snowboardová nebo lyžařská obuv,
teplé oblečení na výcvik, čepice 2x, rukavice 2x, domácí oblečení, dostatek náhradního oblečení (trička, mikiny,
spodní prádlo) přezůvky na chatu, lyžařské a sluneční brýle, pomáda na rty, opalovací krém, hygienické
potřeby,
ručník, léky - v případě pravidelného užívání - pevná turistická obuv, termoska na čaj, malý batoh, poznámkový
blok a psací potřeby. Vše bude uloženo v cestovní tašce nebo velkém batohu.
Všichni žáci budou mít lyžařské nebo snowboardové přilby. Na snowboardu budou mít žáci chrániče páteře
a vyztužené rukavice. Finanční prostředky pro osobní potřebu - dle uvážení rodičů. Průkazka zdravotní
pojišťovny, občanský průkaz.
NEDOPORUČUJEME BRÁT SI S SEBOU CENNOSTI - šperky, notebooky, audio a video přehrávače …
Cena: Cena zahrnuje náklady na ubytování, stravu a dopravu, případně instruktora
pro snowboardový výcvik - 4 200,- Kč., cena skipasu cca 1 300,-Kč.
do 20.12.2022 2 000,- Kč bezhotovostní platba na č.ú.107-3672680217/0100
do 10.2.2023 zbývající část bezhotovostní platba na č.ú.107-3672680217/0100
Variabilní symbol: počátek rodného čísla dítěte před lomítkem (např. 000425), do předmětu
napište
jméno a příjmení dítěte.

Storno podmínky: 30 dnů před konáním kurzu -10% z celkové ceny, 14 dnů před
konáním kurzu
-25% z celkové ceny, 7 dnů před konáním kurzu - 50% z celkové ceny
V průběhu lyžařského kurzu platí školní řád Gymnázia Petra Bezruče. Studenti budou před odjezdem
poučeni o chováni
a bezpečnosti na lyžařském kurzu a odevzdají prohlášení o bezinfekčnosti, o seřízení vázání a prohlášení o
svém zdravotním stavu.
Upozornění: Lyžařského kurzu se budou moci zúčastnit studenti pouze v případě, kdy splní
veškerá epidemiologická opatření platící v ČR.

Ve Frýdku – Místku dne 2.5.2022
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