Odjezdové informace
lyžařský a snowboardový výcvikový kurz (LVK)
7. 1. – 13. 1. 2018
penzion Roháč, Karlov pod Pradědem 103
sraz
návrat

v neděli 7. 1. v 12:50 před budovou školy
v sobotu 13. 1. přibližně ve 12:00 před budovu školy

Základní informace:
- veškeré své věci si zabalte do velkého batohu nebo kufru, lyže pak do přepravního vaku
- komu se v autobuse dělá špatně, oznámí tuto skutečnost zdravotníkovi, vybaví se neděravým
sáčkem, v autobuse si sedne dopředu a na cestu dostane kinedryl
- na LVK platí spolu se školním řádem také řád LVK a řád ubytovacího zařízení, které jsou žáci povinni
dodržovat
- žáci budou rozděleni do 3 družstev: na lyžaře začátečníky (Z. Mezulianíková), snowboardisty
začátečníky (T. Kaválek) a lyžaře + snowboardisty pokročilé (H. Žampachová) - přesuny v rámci
družstev budou možné po dohodě s instruktory, pouze při dodržení bezpečnostních nařízení
(družstvo maximálně 15 žáků)
- v případě nepříznivých sněhových podmínek budeme využívat bazén a tělocvičnu v nedalekém
hotelu Kamzík, budeme pořádat kratší výlety do okolí - Praděd, Karlova Studánka
- během kurzu bude uspořádán velký "Večer deskových her", nechť si tedy každý vezme své oblíbené
deskové, stolní, karetní či společenské hry.
Jak už bylo psáno, na místě si lze půjčit kompletní lyžařskou výzbroj za 600 Kč nebo snowboardovou výzbroj
za 690 Kč na celý turnus. Zájemci, kteří mi již do přihlášky napsali váhu, výšku a velikost nohy dítěte, budou
mít vše na místě již připravené.
Zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem odevzdejte prosím nejpozději do 3. ledna 2018.
Doplatek za kurz 1.800Kč pošlete do 3. 1. 2018 na účet školy – 124 159 0237 / 0100, jako VS uveďte rodné
číslo žáka, do zprávy pro příjemce uveďte: LVK jméno a příjmení žáka.
Na srazu odevzdat:
- Závazné prohlášení zákonných zástupců - bezinfekčnost; datum na tomto prohlášení musí být 7. 1.
2018!
- zdravotníkovi akce pravidelně užívané léky, v jednom sáčku se jménem dítěte (prosíme, připište i
dobu užívání) a kartičku pojištěnce případně její kopii
- 1.500 Kč na vleky (případný zůstatek bude vrácen po LVK)
- podepsaný ústřižek o řádu LVK (viz níže), potvrzení o seřízení vázání (lyžaři)

------------------------------------------------------ zde odstřihnout ----------------------------------------------------Řád lyžařského výcvikového kurzu
7. 1. – 13. 1. 2018
penzion Roháč, Karlov pod Pradědem 103
Podpisem potvrzujete, že jste byl/a jako zákonný zástupce seznámen/a s organizací a řádem LVK. V případě
hrubého porušení tohoto řádu žákem/yní budete neprodleně informován/a na telefonní kontakt uvedený v
přihlášce. Žáci budou v řádem LVK seznámeni před začátkem kurzu.
jméno žáka/yně _____________________________________________________________
podpis zákonného zástupce ____________________________________________________

Kontakty
vedoucí kurzu, zdravotník, instruktor:
instruktor - lyže:
instruktor - snowboard:

Hana Žampachová
zampachova.h@gymnzidlo.cz
Zuzana Mezulianiková
mezulianikova.z@gymnzidlo.cz
Tomáš Kaválek
kavalek.t@gymnzidlo.cz

736 207 536
773 084 185

Vezmi si s sebou
 lyže a hůlky (zabaleno ve vaku), lyžáky (zabaleno v batůžku či tašce), přilba
 případně snowboard, snowboardové boty, přilba
 pevná a teplá obuv na ven, přezůvky do chaty
 ponožky, spodní prádlo
 termoprádlo, tepláky na chatu, kalhoty na ven
 tričko, mikina nebo svetr
 lyžařská bunda a kalhoty (nebo kombinéza)
 dvoje rukavice, čepice, šála nebo šátek
 (lyžařské) brýle, krém na opalování
 pyžamo a plyšák na dobrou noc
 potřeby osobní hygieny - kartáček na zuby, pasta, ručník, kapesník apod.
 šicí potřeby, baterka, psací potřeby
 šňůra na věšení mokrého prádla
 plavky
 deskové, stolní, karetní či společenské hry

Závazné prohlášení zákonných zástupců - bezinfekčnost
7. 1. – 13. 1. 2018
penzion Roháč, Karlov pod Pradědem 103

Závažně prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti
.............................................................................. narozenému ....................................................
změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního (náhlého) onemocnění např. horečka, průjem, nevolnost, apod.
Ve 14-ti kalendářních dnech před odjezdem dítě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním
onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. Dítě je schopno
zúčastnit se 6ti denního pobytu na lyžařském kurzu. Jsem si vědom/a právních následků, plynoucích z
nepravdivosti tohoto prohlášení.
Jsem si vědom/a toho, že na LVK nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem
ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky.

Dítě užívá tyto léky (název, dávkování a doba užívání)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Alergie
léky ................................................................................................................................................................
potraviny .......................................................................................................................................................
jiné ...............................................................................................................................................................
Další zdravotní zvláštnosti dítěte
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
V době pobytu na LVK budou v případě potřeby podány dítěti léky zdravotníkem kurzu pouze po
telefonické domluvě se zákonným zástupcem.

V Židlochovicích dne ____________________________________ .
Podpis zákonného zástupce __________________________________________________

