
 

Lyžařský výcvik 7. třídy 
ZŠ Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, tel.483710 859 

 

Místo: Špičák – Tanvald, nová budova, stará budova Albrechtice v Jizerských horách 

                                                      

01.02. – 05.02. 2016  (týden před jarními prázdninami) 

Odjezd:  01. 02. 2016 v 08.45 hod. od školy  

Sraz: v 8.30 hod. před školou Jablonec nad Nisou 

Cena : sjezdové lyžování 3.200,-Kč 

            běžecké lyžování  1.800,-Kč 

V ceně zahrnuto – ubytování, plná penze, doprava na místo a zpět,  

pojištění dětí, u sjezdařů jízdné  vleků  

            Záloha se platí ve výši 1.000,-Kč zaplatit do 15.11.2015 (v hotovosti – p. Šolc )  

            Doplatek zaplatit nejpozději do 20.01.2016 (v hotovosti – p.Šolc) potvrzení o 

bezinfekčnosti nejpozději  přinést na místo srazu, viz dole) 

 

Lyžařské vybavení: 

Běžkaři - lyže ( běžecké ), lyže, hole, boty, řemínky na svázání lyží a lyžařské vosky. Malý 

batoh na záda, nádobu na pití – uzavíratelnou a přenosnou. 

Sjezdaři a snouwboard MUSÍ MÍT PŘILBU a funkční brýle!, lyže (sjezdové), hole, 

sjezdové boty – „přeskáče“, doporučuji chránič páteře¨ 

Snowboard „ snowboardové prkno“ a boty (doporučuji Freestyle), chránič páteře je pro 

snowboard je povinný, pro snowboard chránič zápěstí v rukavici.  

 

Oblečení:  nepromokavá bunda, lyžařské kalhoty (kombinéza), teplá čepice, dva páry 

rukavic, nejméně dva páry ponožek, sjezdaři – helmu a lyžařské brýle. 

 

Oblečení do chaty: tepláková souprava, tričko, spodní prádlo, ponožky, hygienické potřeby,  

/mýdlo, ručník, zubní  kartáček, pasta,/ mastný krém na obličej, hřeben, pyžama, pantofle na 

přezutí, zábavné hry, knížku.  

Pokud někdo bere nějaké léky – nezapomenout!!! (uvědomit pedagogický dozor) 

Kartičku zdravotní pojišťovny s sebou - předat učitelům na místě srazu. 

 

Návrat v pátek 05. 02. 2016 v 11.00. hod.  před školu (zde rozchod). 

 

Pedagogický dozor:                               vedoucí    Mgr. Petr Šolc             tel.  728 021 292 

                                                                                  Ing. Vocel Jan                   

                                                                                  Mgr. Svobodová Alice                                                                                    

prosím odstřihněte ----------------------------------------------------------------------------------------    

Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………………………….. 

Potvrzení a prohlášení rodičů: 

Prohlašuji, že můj syn/dcera je zdráv/zdráva a nepřišel do styku s žádnou infekční chorobou. 

Potvrzuji rovněž, že lyžařská výstroj je překontrolována a zcela v pořádku.                                                                                            

                                                                      …………………………………………… 

                                                                                        podpis rodičů 

telefonické spojení na rodiče: 

 

matka: ……………………………….. 

otec :…………………………………. Domů……………………………. 



 


