
INFORMACE PRO ŽÁKY PŘIHLÁŠENÉ NA LYŽAŘSKÝ KURZ 2023 

 

Termín (3 dny): pondělí 6. 2. 2023 - středa 8. 2. 2023  

 

Místo: Skiareál Kunčice 
 

Společný odchod od školy: cca 7:10 hod. 

V DALŠÍ DNY (ÚT – ST) MOHOU ŽÁCI CHODIT PŘÍMO NA ZASTÁVKU – NAHLASTE 

PEDAGOGICKÉMU DOPROVODU. 
 

Předpokládaný harmonogram: 

Odjezd od aut. zast. Točna Písařov: 7:20 

Předpokládaný příjezd do skiareálu: 8:20 

 

Průběh kurzu probíhá následovně: 

 

1.den: 

2 hodiny výuky (9:00-11:00) 

oběd (11:00-12:00) 

2 hodiny výuky (12:00-14:00) 

odjezd (cca 14:15) 

Předpokládaný návrat: 15:15 

 

2.den: 

2 hodiny výuky (9:00-11:00) 

oběd (11:00-12:00) 

2 hodiny výuky (12:00-14:00) 

odjezd (14:15) 

Předpokládaný návrat: 15:15 

 

3.den: 

1 hodina výuky (9:00-10:00) 

svačina (10:00-10:30) 

1 hodina výuky (10:30-11:30) 

odjezd (12:00) 

Předpokládaný návrat: 13:00 

 

Cena kurzu: 2.800,- Kč 

Půjčení lyžařského vybavení (lyže, boty, přilba): 600,-Kč 

Pitný režim zajištěn po celý den (várnice s čajem) 

 

Po návratu mohou žáci přejít do školní družiny nebo domů. Z vyučování a z kroužků jsou žáci 

automaticky omluveni. Pitný režim a teplý oběd zajišťuje lyžařská škola (v ceně kurzu). 
 

Oběd ve Školní jídelně Písařov mohou žáci v tyto dny odebrat do nádob (nahlaste vedoucí ŠJ) nebo 

odhlaste na strava.cz   
 

Žáci přihlášení na kurz obdrží předem plán učiva na 6. 2. 2023 – 8. 2. 2023.  
 

Potvrzení o platbě za kurz obdržíte při zaplacení. Další potvrzení pro pojišťovny či zaměstnavatele 

můžeme potvrdit dodatečně.  

Všeobecné podmínky kurzu: 

1. Cena lyžařského výcviku (pondělí – středa) je ve výši 2 800,-  Kč včetně DPH za každého účastníka. 

2. V této smluvní ceně je zahrnuta: 

 doprava účastníků lyžařského výcviku od ZŠ, MŠ do místa a zpět 

 výuka v rámci lyžařského výcviku, a to po dobu trvání lyžařského výcviku 



 pitný režim, svačinka (při půldenním výcviku), teplý oběd (při celodenním výcviku) 

 jízdné 

 

3. Účastníci berou na vědomí, že výuka lyžování v rámci lyžařského výcviku bude probíhat za každého počasí, 

které s ohledem na věk a fyzické schopnosti účastníků umožní těmto účastníkům lyžařského výcviku 

objektivně lyžařský výcvik uskutečnit a jimi absolvovat. 

4. Zrušení objednané hodiny lyžování ze strany Poskytovatele nebo ze strany Objednatele při nepředvídaných 

provozních, případně povětrnostních, výlukách oznámí pověřený pracovník Poskytovatele řediteli 

(vedoucímu učiteli) Objednatele a naopak. Takto zrušené hodiny budou po vzájemné dohodě obou stran 

nahrazeny, pokud nebude účastníky této smlouvy dohodnuto jinak. 

5. Objednatel má právo kdykoliv zrušit účast některého z účastníků výcviku z důvodu nemoci účastníka. 

Zrušení účasti musí být provedeno písemně (musí být doloženo písemným potvrzením od lékaře, které bude 

doručeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne ukončení výcviku). Při takto řádně omluvené účasti 

vzniká klientovi nárok na vrácení poměrné části zaplaceného kurzu. Z celkové částky kurzu bude odečtena 

částka za dopravu, která činí 600,-Kč včetně DPH. Zbytek zaplacené částky bude vrácen klientovi převodem 

na účet do 7 pracovních dnů od dodání písemného potvrzení. 

V případě dotazů ke kurzu - tel. č. 724 016 590 (Martin Medřický). 

 



 

 

NÁVRATKA - LYŽAŘSKÝ KURZ 2023 

 

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil(a) se všeobecnými podmínkami kurzu a 

souhlasím s nimi. 

Dítě nemá žádné zdravotní omezení pro absolvování lyžařského kurzu. 

 

 

Vyplněnou návratku s částkou 2.800,- Kč (LYŽAŘSKÝ KURZ) odevzdejte do 20.1.2023 

paní učitelce.   

 

 

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

 

 

 

V případě zájmu o zapůjčení vybavení doplňte údaje a odevzdejte  

částku 600,- Kč (půjčovné vybavení) do 20.1.2023. 

 

 

Váha dítěte:   ……………………… 

 

Výška dítěte:  …………………………… 

 

Obuv – velikost:   ……………………………. 

 

 

 

 

Datum: ..............................................    

 

 

Podpis zákonného zástupce: ................................................. 
 
 

 

 

 


