STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC
Na Bojišti 15, příspěvková organizace
se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3

Pokyny pro pobyt – Lyžařský kurz
Váš syn/dcera se zúčastní školní akce – Lyžařský kurz pro 1. a 2. ročníky, který se bude konat
ve dnech 2.1.- 7.1.2022. Kurz bude probíhat v Penzionu Permon v Albrechticích v Jizerských
horách. Akce začíná 2.1 2022 v 16,00 hodin odjezdem od školy a končí 7. 2. 2022 cca v 14,00
hodin příjezdem ke škole.
Žák/žákyně si vezmou sebou: potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání Covidu.
Seznam vybavení:
lyžařská výzbroj
brýle (sjezdové)

občanský průkaz
karta pojištěnce

lyžařská výstroj
svetr
tepláková souprava

léky předepsané lékařem
hygienické potřeby
krém na obličej a na rty

domácí obuv (ne tenisky)

ručník

čepice 2x

kapesníky

rukavice 2x
spodní prádlo

malý batůžek
peníze na lyžařské vleky https://www.skijizerky.cz/cz/zima/ceniky
/cenik-tanvaldsky-spicak

pyžamo

cca 1 500,- Kč

ponožky

V případě, že žák bude jezdit na snowboardu, je povinná lyžařská helma.
Doporučujeme helmu všem!
Další případné dotazy Mgr. Novotná 604181110
Žáci jsou povinni dodržovat tyto pokyny:
1. Po celou dobu bude žák dodržovat pokynů vyučujícího a dodržovat Řád školy
2. Po celou dobu alce je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a drogy
3. V době osobního volna se nebude žák vzdalovat bez dovolení učitele, bude se
zdržovat na doporučených místech, ve skupinách
4. V ubytovacím zařízení bude dodržovat ubytovací řád včetně nočního klidu
5. V případě závažného porušení Školní řádu nebo výše uvedených pokynů budou
okamžitě vyrozuměni zákonní zástupci, kteří si žáka na vlastní náklady odvezou
Návratka- nutno odevzdat při odjezdu
Jméno a příjmení žáka/žákyně-------------------------------------------, třída ……….
Seznámili jsme se s výše uvedenými pokyny pro pobyt našeho syna/dcery na školní akci – Lyžařský
kurz pro 1. a 2. ročníky, konající se ve dnech 2.1.-7. 1. 2022 v Penzionu Permon, Albrechtice v
Jizerských horách, a jsme s nimi srozuměni. Prohlašuji, že na lyžích mého syna/dcery/ bylo seřízeno
bezpečnostní vázání v lyžařském servisu před odjezdem na lyžařský kurz.
Tel. kontakt na rodiče : …………………………………..

--------------------------------Jméno a podpis žáka

------------------------------------------------------------jméno a podpis zákonného zástupce

