
STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC
Na Bojišti 15, příspěvková organizace

se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3
_________________________________________________________________________________________

Pokyny pro účastníky lyžařského kurzu

Odjezd: 6. 1. 2019 (neděle) v 16.00 hodin od školy Na Bojišti, Liberec
Příjezd : 11. 1. 2019 (pátek) cca v 11.00 hodin ke škole Na Bojišti, Liberec
Ubytování: Chata Permon, Albrechtice v Čechách, Tanvaldský Špičák
Cena kurzu: 2 550,- Kč
Stravování: 3x denně teplá strava, pitný režim
Případné dotazy: Mgr. Novotná 604 181 110

Na chatě je možnost zdarma připojení k internetu.

Seznam vybavení:
lyžařská výzbroj občanský průkaz
brýle (sjezdové) karta pojištěnce
lyžařská výstroj léky předepsané lékařem
svetr hygienické potřeby
tepláková souprava krém na obličej a na rty
domácí obuv (ne tenisky) ručník
čepice 2x kapesníky
rukavice 2x malý batůžek
ponožky

peníze na lyžařské vlekyspodní prádlo
pyžamo cca 1 400,- Kč

V případě, že žák bude jezdit na snowboardu, je povinná lyžařská helma. 
Doporučujeme helmu všem  !  

oddělit

Prohlášení o bezinfekčnosti - předá žák při odjezdu.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami účasti mého syna/dcery 
………………………………………….
na lyžařském výcvikovém kurzu. Souhlasím s tím, že v případě držení návykových látek 
nebo nevhodného chování, bude můj syn/dcera vyloučen bez finanční náhrady z 
lyžařského kurzu.

Prohlašuji, že v rodině, ani okolí není infekční onemocnění.

Prohlášení o seřízení bezpečnostního vázání:
Prohlašuji, že na lyžích mého syna/dcery/ bylo seřízeno bezpečnostní vázání v lyžařském 
servisu před odjezdem na lyžařský kurz.

V Liberci dne :............................. ...................................................
Podpis zákonných zástupců
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STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC
Na Bojišti 15, příspěvková organizace

se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3
_________________________________________________________________________________________

Pokyny pro účastníky povinného lyžařského kurzu v I. ročníku

Od 6. 1. 2019 do 11. 1. 2019 se koná povinný lyžařský kurz pro I. ročníky. Kurz bude probíhat na
Tanvaldském Špičáku, ubytování a stravování je zajištěno na Chatě Permon. Cena kurzu je 2 550,-Kč.
Částku lze rozdělit do více splátek. Do 30. 9. 2018 nutné odevzdat závaznou přihlášku-viz.níže., a zaplatit
zálohu 1000,-Kč Mgr. Petře Novotné, kabinet TV-suterén. Celou částku je nutno zaplatit do 30. 11. 2018.
Více na www.ssams.cz.
…................................................................................................................................................................................

Závazná přihláška

Přihlašuji/nepřihlašuji  tímto syna/ dceru ............................................., třída ......... na povinný 
Lyžařský kurz, který se koná v lednu 2019 na Tanvaldském Špičáku.

Důvod neúčasti:………………………………………………………………………………………..

V Liberci ............................................

............................................................
Jméno a podpis zákonného zástupce

….................................................................................................................................................................................
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http://www.ssams.cz/

