LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ GFK

Datum:
Místo:

2. – 6. 2. 2015
Rakousko – Lackenhof
http://www.bergfex.cz/lackenhof-oetscher
Odjezd:
v pondělí 2. 2. sraz v 13:45, odjezd 14:00 – parkoviště – Sokolovská ul., restaurace
„U řezníka“
! věci se nakládají v pondělí 2. 2. v 7:45 na parkovišti u nákup. střediska Gera
! studenti půjdou do školy, výuka 2 hod., pak instruktáž ke kurzu, oběd a odjezd
Návrat:
pátek 6. 2. večer kolem 22:00 hod. – parkoviště u Škody Plzeň, u CAN
Ubytování:
Sporthotel Lackenhof am Őtscher
Stravování: 4x plná penze – strava začíná 2. 2. večeří a končí 6. 2. obědem
při příjezdu bude vybrána částka 16 eur – pití k jídlu a balíček na zpáteční cestu
Skipasy:
4 denní skipas
Instruktoři: L. Kantorová, Z. Novotný, P. Ustohal, R. Pradl, L. Štich, E. Bafrncová
Zdravotní zajištění: MUDr. Richard Pradl
S sebou:
cestovní pas, evropský průkaz zdrav. pojištění, výzbroj a výstroj na lyže/snowboard,
bezpečnostní helma, lyžařské brýle, dále přezůvky, hygienické potřeby, další dle uvážení.
Doporučujeme další bezpečnostní prvky – ochrana páteře, vyztužené rukavice, apod.
Snowboardisté musí být vybaveni bezpečnostním popruhem!!!
Zavazadla:
skladná, nejlépe měkké tašky, ne krosny s kovovou konstrukcí, lyže/snowboardy řádně
zabalené + menší příruční zavazadlo do autobusu
Cestovní pojištění: zajišťuje CK (pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu, storno)
Před odjezdem byli studenti poučeni o bezpečnosti při dopravě a při vlastním výcviku, o chování
v hotelu, atd.
Při odjezdu předloží každý student ke kontrole požadované doklady a odevzdá potvrzení o seřízení
vázání a bezinfekčnosti!!! Pokud Váš syn/Vaše dcera trvale užívá léky, popř. se u něj/u
ní vyskytuje nějaká zvláštnost ve zdravotním stavu, uveďte tuto skutečnost, prosím,
rovněž na návratku.
S pozdravem

Zdeněk Novotný – vedoucí kurzu (mobil: 603281947)

NÁVRATKA
Potvrzení o seřízení vázání
Prohlašuji, že lyžařské/snowboardové vázání pro ...............................................................................
bylo odborně seřízeno a odpovídá parametrům pro jeho bezpečné fungování pro výše uvedenou osobu.
datum: 2. 2. 2015

podpis zákonného zástupce:......................................................

Prohlášení
Prohlašuji, že syn/dcera je zdráv(a) a je schopen(a) aktivně se zúčastnit lyžařského/snowboardového kurzu.
Dále prohlašuji, že mu/jí nebylo nařízeno karanténní opatření ani nepřišel(a) v poslední době do styku
s nakažlivou chorobou.
jméno syna/dcery:.................................................................. datum narození: ....................................
datum: 2. 2. 2015
zdravotní omezení:
léky:

podpis zákonného zástupce: ................................................

