LVK KLÍNOVEC 2019
INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE
Na kurzu bude probíhat výuka lyžování i snowboardingu!
DATUM: 24. 3. - 29. 3. 2019
MÍSTO: SKI areál Klínovec; Loučná pod Klínovcem

CENA: 5 700,- (neměnná cena za kompletní balíček)
-

Cena zahrnuje:
ubytování a stravu čtyřikrát denně, pitný režim
dopravu tam a zpět (Dezka)
skipas pro celý Ski areál Klínovec
zapůjčení lyžařského a snowboardového vybavení (nebrat svoje vybavení!), včetně lyžařské
helmy, pokud nemáš svou, snowboardový instruktor
příspěvek na spotřební materiál a drobné ceny do soutěží

PLATBA:
Platbu proveďte bankovním převodem na účet školy. Při odevzdání závazné přihlášky Vám bude
sděleno číslo účtu a přidělen variabilní symbol.

DOPRAVA: zajišťuje Dezka Děčín, klimatizovaný autobus
ODJEZD: v neděli 24. března 2019
PŘÍJEZD: v pátek 29. ledna 2019
STRAVA
- snídaně (bufetovým způsobem); svačina (ovoce + oplatka); oběd (polévka,
hlavní jídlo, čaj); večeře (hlavní jídlo, dezert nebo salát, čaj)
- v hotelu lze zakoupit jídlo z doplňkového prodeje (sušenky apod.)
UBYTOVÁNÍ
- hotel Star 5 – budova A; pokoje se sociálním zařízením a sprchou, TV, Wi-Fi
- hotel leží přímo na sjezdovce ve Ski areálu Klínovec

VYBAVENÍ + další informace
S sebou je nutné mít běžné oblečení vhodné pro lyžování (učitelé TV vysvětlí dětem na
schůzce), dále oblečení na převlečení a pohyb po budově, přezůvky, hygienické potřeby
včetně krému na opalování a zimního ochranného krému.
V případě, že dítě bere léky, je nutné předem informovat zdravotníka a vedoucího kurzu
(Mgr. Dvořák). Před odjezdem se bude vybírat tzv. bezinfekčnost (formulář bude
předán na info schůzce).
UPOZORNĚNÍ
V případě hrubého porušení školního řádu a řádu LVK jsme oprávněni požadovat od rodičů odvoz
svého dítěte z kurzu na vlastní náklady, případně finanční úhradu vzniklé škody dítětem. Škola neručí
za cennosti, které má dítě u sebe, proto nedoporučujeme dávat dětem na kurz cennosti (šperky,
drahé mobily, notebooky apod.).

Personální zajištění:
Mgr. Jan Dvořák (vedoucí kurzu, instruktor)
Mgr. Jan Tirpák (instruktor)
Zuzana Šavrová (zdravotnice)
Kontakt:
e-mail: Dvorin89@gmail.com
tel.: +420 777 178 374 (prosím volat pouze ve všední dny mezi 15. - 16. hod.)

