
Lyžařský výcvik se uskuteční 22.1. - 27.1.2017 v Čenkovicích  
Ubytování s plnou penzí je zajištěno v ubytovacím zařízení „Na Vleku“. Zálohu za ubytování musíme zaplatit 

předem. Jedná se o částku 1000Kč, kterou budeme vybírat od 14. do 18.11.2016. Doplatek za ubytování a stravu: 

1050Kč a peníze na permanentky (předpokládaná cena 1000Kč-zatím není aktualizován ceník pro letošní 

sezonu), tedy celkem 2050Kč budeme vybírat od 11.1. do 18.1. 2017 (u autobusu nebudeme žádné 

peníze přebírat) Doprava autobusem bude zaplacena ze SRPŠ. Konečné doúčtování (podle skutečných 

nákladů na vleky) bude po zaplacení všech faktur po skončení lyžařského výcviku. Někteří máte možnost 

čerpat příspěvek od zaměstnavatele nebo pojišťovny-zajímejte se o to. Potvrzení o účasti   dítěte na LVVK 

(fakturu. Příjmový doklad,…) s přesnou cenou budeme vydávat až po konečném vyúčtování po lyžařském 

výcviku. 
 

Odjezd:  neděle 22.1.2017 ve 13:45 od ZŠ Cerekvice 

Předpokládaný návrat: pátek 27.1.2017 v 15:30 k ZŠ Cerekvice 

 

Základní vybavení: výbava pro sjezdové lyžování (sjezdové lyže s bezpečnostním vázáním, lyžařské boty, 

přilba, hůlky). 

Další doplňkové vybavení (není povinné): běžkařská a snowbordová výbava  

Oblečení: oteplovačky (šponovky); zimní bunda; zimní boty (vysoké); svetr; 2 čepice; 2 rukavice; 2-3 tílka 

(halenky); 2 punčocháče (spodky); vhodné oblečení do chaty; přezůvky do chaty; osobní spodní prádlo; několik 

párů teplých i  slabých ponožek; kapesníky; noční prádlo 

S sebou: toaletní potřeby; poznámkový blok; tužka; mazací krém; drobné sladkosti (žádné řízky, hromadné 

stravování začínáme teplou večeří už v neděli); batoh (je lepší než taška- poneseme si zavazadla kus cesty 

pěšky) 

Další:  
Další cenné věci jako různé přehrávače, foťáky, mobily,… které žáci k výcviku nepotřebují nedoporučujeme 

brát. Rozhodně za ztrátu nebo poškození nemůžeme nést zodpovědnost. V případě nutnosti je možné použít 

telefon: 777 963 996 Jarmila Rejmanová -pište SMS. 732 129 662- ředitel školy 

Žáci si vezmou s sebou kopii kartičky pojišťovny (můžeme okopírovat ve škole, ale ne v den odjezdu) 

 

Prohlášení o seřízení vázání a zdravotním stavu budeme vybírat při nástupu do autobusu 

(datum nemá být starší než 3 dny)!!! 
 

 

…………………………………………………….….zde odstřihněte……………………………………………………………. 

 
 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ..........................................................třída ................. 
 

Narozenému ...........................................bytem ..............................................................................změnu režimu, 

dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař 

nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, 

které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se  LVVK od  22.1.2017 do 27.1.2017 

Jsem si vědom(a) všech právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé. 
 

V .....................................  dne ................................................... 
 

Podpis rodičů (zák.zást.)................................................ 

 

Potvrzení o seřízení sjezdových lyží 
Potvrzuji, že můj syn (moje dcera ) má na sjezdových lyžích odborně seřízené bezpečnostní vázání.   
 

Podpis rodičů (zák.zást.)....................................................................... dne ................................................... 

 

Poznámka rodičů: (pravidelně užívané léky, alergie,…..) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 


