
Lyžařský kurz – úvodní informace a přihláška na LVVZ  2.0 
 
Vážení rodiče, 

v letošním školním roce organizujeme pro žáky povinný lyžařský kurz podle osnov tělesné 

výchovy ve dnech: 6. 3. - 12. 3. 2017 do ski areálu Pec pod Sněžkou, penzionu Sasanka na 

sjezdovce Hnědý vrch.       

V průběhu celého výcviku se žáci setkají s řadou specifických podmínek, které nejsou při 

běžném studiu na škole obvyklé: 

1. Vícedenní kolektivní život na jednom místě. 

2. Organizovaná sportovní činnost od budíčku do večerky. 

3. Výuka lyžování (sjezdový i běžecký výcvik) v družstvech. 

4. Neustálý styk s přírodou v zimě. 

Všechny tyto podmínky vždy působí velice kladně na psychiku žáka, formují jeho 

osobnost a charakter. Z hlediska zdravotního je kurz doporučován i pro žáky částečně 

osvobozené od tělesné výchovy. 

Předběžná cena kurzu zahrnující dopravu, ubytování, stravování: 3500.- Kč. Ceny vleků 

v Peci pod S. na: www.skiresort.cz/zima/ceník 

Peněžní částku zašlete převodem na účet školy číslo 19-3903790297/0100. 

Variabilní symbol: rodné číslo žáka, Specifický symbol: 3794020 

Výjimečně lze částku uhradit hotově u sekretářky školy. 

Pokud to platební příkaz umožňuje, poznamenejte do zprávy pro příjemce:  

lyžařský výcvik, jméno žáka (př.: LVVZ Novák). 

Platbu uhraďte celkovou částkou 3500.- do 16. 12. 2016 

Neúčast na kurzu omlouvá zákonný zástupce žáka. Žádost o uvolnění z kurzu adresujte 

řed. školy do 16. 12. 2016. Přihlášení studenti, kteří se neúčastní kurzu, uhradí storno 

poplatky vyplývající ze smlouvy s ubytovatelem a plnou cenu dopravy, v případě, že za 

žáka nepojede náhradník. Storno podmínky: 20% ceny služeb - při zrušení 31-60 dnů 

před termínem nástupu, 50% ceny služeb – při zrušení 15-30 dnů před nástupem a 

100% ceny služeb při zrušení 0-14 dnů před termínem nástupu. 

       Vedoucí LVVZ:          ………………………….. 

Zde odstřihněte! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Přihláška: (ústřižek donese student do kab.TV) 

Byl jsem seznámen s pokyny LVVZ a souhlasím s účastí syna/dcery/ ………………………………… 

na lyžařském kurzu.  

 Podpis zákonných zástupců:                    …………………………………………………………………………..                                                           


