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Lyžařský výcvikový kurz 2016/2017- informace pro rodiče a žáky 

(5. a 7. ročník - součást školního vzdělávacího programu  - „Radost z poznání“) 

 

 

Termín konání:  8. 1. 2016 do 13. 1. 2016 

Místo konání: Vrbno pod Pradědem, Penzion U Hradilů (www.penzionuhradilu.cz),  

ubytování přibližně 350 m od sjezdovky, kde budeme lyžovat (www.skiarenavrbno.cz) 

Zahájení výcviku: neděle 8. 1. 2016 v 17:00 na místě konání výcviku 

Ukončení výcviku: pátek 13. 1. 2016 mezi 12 -13 hodinou na místě konání výcviku 

 

Dopravu na výcvik rodiče zajišťují sami! 
První společné jídlo bude nedělní večeře 8. 1. 2016, poslední jídlo oběd pátek 13. 1. 2016. 

 

Cena: ubytování (280,- Kč/noc) 5 nocí     1400,- 

           celodenní strava (80,-Kč/den plná penze)    400,- 

vlek                                700,- 

výlet do                                            300,- 

celková částka                                       2800,- 

Cena za půjčovné lyžařské výzbroje není zahrnuta v uvedené ceně. Na místě konání 

bude zajištěno půjčení lyžařského vybavení. Celý komplet (lyže, hole, boty, helma, brýle) 

cca 500,- Kč 

Celková částka za lyžařský výcvik (včetně zapůjčení vybavení) činí 3300 kč.  

Předběžný plán lyžařského výcviku: 

1. den (neděle) - příjezd, ubytování, večeře, poučení žáků, večerní program 

2. den - celodenní lyžování 

3. den -  celodenní lyžování 

4. den (středa) - výlet  

5. den -  lyžování, závěrečný závod o nejlepšího lyžaře, večírek na rozloučenou 

6. den (pátek)- úklid, dopolední lyžování, odjezd domů 

V případě náhlého onemocnění (doložené lékařským potvrzením) bude zaplacená částka 

vrácena po celkovém vyúčtování kurzu. Neúčast je nutné ihned oznámit vedoucímu 

kurzu. Jinak platí storno podmínky (viz.níže). 

Platby lze již hradit vedoucí kurzu (Barbora Halířová). Samozřejmě je možné se dohodnout 

na splátkovém kalendáři tak, aby byla konečná částka uhrazena do konce školního roku 

2016/2017. 

http://www.zsjindrichov.cz/


 

 

Kurz je veden jako „základní“, tj. pro výuku začátečníků, účastnit se samozřejmě mohou 

i pokročilí a zdatní lyžaři, jim bude náplň upravena dle individuálních dovedností. 

Náplní kurzu je výuka sjezdového lyžování. 

 

 

Storno podmínky: Odřeknutí kurzu 14 a více dní před odjezdem - storno = 40%,  

 13 - 5 dnů před odjezdem = 70% z celkové částky. 

         Při odřeknutí v čase kratším je celá částka nevratná! 

 

Při odjezdu na výcvik je nutné odevzdat tyto doklady: 
- Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte  

- Kartička zdravot. pojišťovny (lépe kopie než originál) 

- Posudek o zdravotní způsobilosti žáka  

- Potvrzení či prohlášení o seřízení lyží (ze servisu nebo prohlášení rodičů) 

Celý výcvik bude probíhat pod vedením: Mgr. Barbora Halířová (vedoucí kurzu) 

Alžběta Vopelková, Martin Mišan, instruktoři lyžování 

 

Informace k výcviku zpracovala vedoucí kurzu Mgr. Barbora Halířová 

Dne 14. 12. 2016. schválila Mgr. Zlata Steuerová, ředitelka ZŠ a MŠ Jindřichov. 


