
 

 

INFORMACE 
K LYŽAŘSKÉMU A SNOWBOARDOVÉMU KURZU 2020 

 
Vážení rodiče, zákonní zástupci,  

naše škola uspořádá i v letošním školním roce lyžařský a snowboardový kurz. Ten je předepsán osnovami 

tělesné výchovy pro žáky 7. tříd, mohou se ho však zúčastnit i žáci jiných ročníků (5. – 9.) a to i vícekrát během 

školní docházky. Cenová relace za velmi kvalitní profesionálně vedený lyžařský a snowboardový výcvik, 

uvedený počet výcvikových dní, pobyt v nádherném prostředí s nejčistším ovzduším v ČR a za ubytování 

s plnou penzí v dobře vybaveném hotelu je velmi dobrá a tato investice se Vám vyplatí. Uvědomujeme si, že 

finanční situace v mnoha rodinách není příznivá, proto žádáme rodiče, aby projednali případnou neúčast žáka 

7. ročníku s vedoucí kurzu Mgr. Evou Kantorovou osobně nebo na tel. 596 311 873. 

 

ŽÁCI 7. ROČNÍKU SE NEMOHOU ZÚČASTNIT VÝUKY SNOWBOARDU! 

 

Termín 

Místo 

 

Záloha 

 

9.2.2020 – 14.2.2020 (neděle až pátek, tj. 6 dní) 

Hotel Koliba, Ludvíkov 102, Vrbno pod Pradědem, ČR  

http://www.hotelkoliba.cz 

3600,- Kč 

(zahrnuje ubytování, plná penze vč. pitného režimu, doprava, záloha na vlek) 

Cena nemusí být konečná. Vleky budou účtovány individuálně dle skutečnosti po 

návratu z pobytu.  

 

Přihláška je závazná a jejím odevzdáním 

nejpozději 20.11.2019 
 

 

 

potvrzujete účast žáka na kurzu a zaplacení finanční zálohy. Tuto lze uhradit najednou v prvním termínu 

nebo postupně v uvedených termínech: 

1. záloha ve výši 1200,- Kč do 30.11.2019 

2. záloha ve výši 1200,- Kč do 31.12.2019 

3. záloha ve výši 1200,- Kč do 31.1.2020 



 

 

 
Celá výše zálohy musí být připsána na účet školy před odjezdem žáka na kurz 

nejpozději do 31.1.2020 

 

Záloha se vybírá pouze bezhotovostně převodem na účet školy, a to z vašeho bankovního účtu, nebo 

poštovní poukázkou typu A (nutno vyzvednout a vyplnit na poště). 

 

Údaje k bezhotovostní platbě  

účet školy  210 854 7293/2700  
variabilní symbol celé rodné číslo dítěte 
konstantní symbol 308 
specifický symbol 666  

 

 

 

VÝSTROJ 

Pro žáky, kteří nemají výstroj, zajišťujeme u firmy Modex Sport Bohumín kvalitní výstroj v těchto cenových 

relacích (půjčovné je uvedeno za celý pobyt). Půjčovné se vybírá v hotovosti k 31.12.2019. 

  

 

PŘÍSPĚVKY        

Příspěvky na tento pobyt poskytují některé zdravotní pojišťovny, někteří zaměstnavatelé a v případě 

sociálně slabých také sociální odbory – informujte se na příslušných místech a využijte jich, můžete ušetřit. 

 

UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮM OKD a.s. 

Žádost o finanční příspěvek (formulář Vašeho zaměstnavatele) musíte vyplnit sami, protože na něm není 

údaj o potvrzení razítkem a podpisem z naší strany. Všechny údaje, které do formuláře potřebujete (místo, 

termín, záloha, údaje o škole) máte na tomto listě. Příspěvek zaměstnavatele musí být připsán na účet školy 

před odjezdem na kurz. Děkujeme za pochopení. 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY 

- carvingové lyže, hole, obuv, helma 

- snowboard, obuv, helma 

600 Kč 

660 Kč 

VŠECHNY 
SYMBOLY 
JSOU POVINNÉ ! 

 
VŠICHNI ÚČASTNÍCI KURZU JSOU POVINNI MÍT HELMU 


