Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., Sokolovská 54, 323 00 Plzeň

Lyžařský kurz pro školní rok 2018 – 2019 - kvarty
Vážení rodiče,
předkládám Vám základní informace pro konání lyžařského a snowboardového kurzu, který spadá do
učebního plánu našeho gymnázia pro studenty kvart.
Po dobrých zkušenostech z předchozích let jsme se i letos rozhodli pro další spolupráci s CK Inex.
Lyžovat budeme opět v oblasti Lackenhof Ötscher v Dolním Rakousku. Hlavním kladem lokality je blízkost areálu
od hotelu, solidní ubytování a v neposlední řadě i výborné jídlo.
Středisko umožňuje atraktivní lyžování na tratích všech obtížností, terény jsou vhodné pro začátečníky, středně
pokročilé i zdatné lyžaře a snowboardisty. Vzhledem k bezpečnosti Vašich dětí volíme opět odjezd do místa konání
o den dříve, což určitě přivítáte.
http://www.bergfex.cz/lackenhof-oetscher
Základní informace:
Pořadatel:
Vedoucí:
Místo:

GFK ve spolupráci s CK Inex
vyškolení instruktoři lyžování a snowboardingu
Rakousko – Lackenhof Ötscher, ubytování: Sporthotel Lackenhof am Ötscher – pokoje se

sprchou, WC
Poloha:
Termín:
Cena:
Zahrnuje:

150 m od lanovky Eibenkogel
10. – 14. 2. 2019 - neděle až čtvrtek
8 500,- Kč, tuto částku prosím uhraďte v účtárně GFK, případně převodem na účet školy do
30. listopadu 2018
dopravu autobusem
ubytování 4x v hotelu
stravování: 4x plná penze, celodenní pitný režim, balíček na zpáteční cestu
4 denní skipas
zdravotní zajištění
instruktory lyžování a snowboardingu
komplexní pojištění včetně storna
Zdeněk Novotný – vedoucí kurzu

v Plzni 11. 10. 2018

Návratku odevzdají VŠICHNI studenti třídnímu učiteli NEJPOZDĚJI v pátek 19. října 2018
NÁVRATKA
Závazná přihláška:
Můj syn / moje dcera ………………………………………. třída………………. se ve školním roce 2018/2019
zúčastní zimního kurzu v Rakousku
…………………………..
podpis zákonného zástupce
Požadovaný výcvik: zakroužkujte buď lyže, nebo snowboard a dosavadní stupeň zvládání jízdy.
Vzhledem k organizaci kurzu není možné absolvovat zároveň lyžařský a snowboardový výcvik.
1. lyže
2. snowboard

a) začátečník
a) začátečník

b) pokročilý
b) pokročilý
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