
INFORMACE A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ KURZ 

 
 

DATUM 1. kurzu 
 

 15. 2. – 19. 2. 2021 (Po - Pá) 
 

 MÍSTO  Bílá (Beskydy, 700 m n. m.) 

AKCE  Lyžařský kurz  VEDOUCÍ KURZU  Mgr. Vítězslav Frkal                         

INSTRUKTOŘI  Mgr. Monika Hrubá, Mgr. Vendula Stodolová, Mgr. Ondřej Stodola, Ing. Pavel Řehák 
       

ZAČÁTEK   Pondělí, 15. 2. 2021,  9:00 hodin, 
SŠ ŘEMESEL, Pionýrů 2069, F-M 

   

KONEC   Pátek, 19. 2. 2021, do 14:00 hodin,  
SŠ ŘEMESEL, Pionýrů 2069, F-M 

 

DOPRAVA   Autobusem    

UBYTOVÁNÍ  Chata SOŠ Bílá (4-5 lůžkové pokoje, soc. zař. na podlaží) 

STRAVOVÁNÍ  Plná penze v místě ubytování   

LYŽ. VLEKY  Ve vzdálenosti 100m od chaty, nejdelší sjezdovka v Beskydech - délka 1100m 

BĚŽEC. TRATĚ  Kvalitně upravené běžecké tratě pro klasiku i bruslení + Beskydská magistrála 

VYBAVENÍ 

 Škola nabízí zapůjčení běžkařské výzbroje za poplatek na dobu konání kurzu – běžecké 
boty, hole i lyže. 
 
Žák je povinen předložit doklad o seřízení bezpečnostního vázání odbornou firmou, 
nebo prohlášení rodičů o seřízení vázání (formulář na www.ssremesel.cz). 
V případě zájmu škola zajistí zapůjčení kompletní lyžařské nebo snowboardové výbavy 
za 550,- Kč . 

 

HODNOCENÍ   Účast na lyžařském kurzu vyplývá z osnov ŠVP a je součástí výsledné známky z tělesné výchovy. 

ÚČAST 

 V souladu s učebním plánem školy je účast žáka na kurzu povinná. Z kurzu mohou být omluveni 
žáci na základě doporučení lékaře nebo v případě vážných rodinných důvodů. Žádost o uvolnění 
z kurzu musí být podána písemně a doložena lékařskou zprávou. Písemné uvolnění z kurzu je 
třeba předložit vedoucímu kurzu do 30. 9. 2020. Žáci, kteří se odhlásí z kurzu po 31. lednu 2021, 
jsou povinni uhradit storno poplatek ve výši 1000,- Kč!   

CENA KURZU 

 Celková cena bez vleků je 2.400,- Kč - nutno uhradit zálohu 1.400,- Kč do 16. 10. 2020 a 
doplatek 1.000,- Kč do 31. 1. 2021 (v ceně je zahrnuto stravování, ubytování, doprava). Poplatek 
za vleky ve výši  1.100,- Kč (viz ceník www.skibila.cz) si platí studenti na místě.  

PLATBA 

 Možnost plateb: 
1. převodem na účet školy: č. účtu 2001071619/2010, Fio banka, a.s., variabilní symbol – rodné 

číslo žáka; do popisu nebo poznámek uveďte: LVZ + jméno, příjmení a třídu studenta  
 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ KURZ  (vyplnit a odevzdat do 30. 9. 2020 – učiteli TV) 

 

Jméno: ……………………………...........................          Třída: …………….    Snowboard:      ANO         NE 
                       Lyže:                   ANO         NE 
 
Telefon: ………………………………………………..                          Pojišťovna:…………………………………………… 
 
V případě zájmu o zapůjčení kompletní sjezdové výbavy: Velikost boty………Výška studenta……… 
 
Podpis rodičů nebo zákonného zástupce: ……………………………………………….................................... 
 
Dne: ………………...... v ……....…………………………. 


