Lyžařský a snowboardový kurz Gymnázia Kojetín
pro školní rok 2018-2019
Termín:
24. 3. 2019 – 29. 3. 2019 (Ne – Pá)
Účastníci:
žáci V6 a 2. ročníku Gymnázia Kojetín
doplněni o žáky z dalších ročníků GKJ
Místo: Rakousko – Salcbursko, Penzion Brunhilde v podhorském městečku Fusch
https://www.jugendhotel-grossglockner.com/pension-fusch-grossglockner
EUROPASPORTREGION – lyžařské středisko Kaprun – Zell am See
Cena: 9 000,- Kč (pro ročníky narození 2000 a mladší)
Cena zájezdu byla navýšena o 50,-Kč (z 8 950,-Kč na 9 000,-Kč). S přihlédnutím
ke speciálním požadavkům Gymnázia Kojetín. Navýšení ceny bude
vyfakturováno v doplatku.
V ceně zahrnuto: doprava autobusem do místa ubytování a zpět, denní doprava
k lanovkám areálu Kaprun, 5 x nocleh v penzionu, 5 x polopenze, 5 x obědový
balíček (+pitný režim), 5-ti denní skipas do areálu Kaprun - Zell am See, komplexní
pojištění, turistická taxa
Platby převodem:
Adresujte na číslo účtu uvedené na smlouvě: 43-2161430297/0100
Variabilní symbol = číslo zájezdu uvedené ve smlouvě: 190308
Specifický symbol = rodné číslo nebo datum narození žáka.
Termíny plateb nutno bezpodmínečně dodržet:
Zálohu 2 000,-Kč uhraďte převodem do 30. 11. 2018
Doplatek 7 000,-Kč uhraďte převodem do 1. 3. 2019
Spoluorganizátor kurzu Gymnázia Kojetín:
CK LOUDATOUR s.r.o.
https://www.loudatour.cz/
Všeobecné smluvní podmínky (storno): https://www.loudatour.cz/Sml_podm_2018.pdf
Sraz žáků: neděle 24. 3. 2019 v 10:00 hod. před budovou Gymnázia Kojetín
Návrat:
sobota 30. 3. 2019 v brzkých ranních hodinách (cca. 04:30 hod.)
Vezměte si:
Doklady (občanský průkaz nebo cestovní pas, originál kartičky zdravotní
pojišťovny), kapesné, při nástupu do autobusu odevzdáte potvrzení o seřízení lyžařské
(snowboardové) výstroje, prohlášení o bezinfekčnosti a o zdravotní způsobilosti účastníka.
Bez těchto dokladů, vyplněných a podepsaných potvrzení není možno absolvovat LSK.
Povinné lyžařské vybavení: lyže, vak na lyže, hole, lyžáky, lyžařská přilba, lyžařské,
brýle, lyžařské rukavice, čepici, bundu a kalhoty
Povinné snowboardové vybavení: snowboard, vak na snowboard, snowboardové boty,
snowboardové brýle, snowboardová přilba, bunda, nepromokavé kalhoty,
snowboardové rukavice (nepromokavé)
Doporučené vybavení:
oblečení do chaty: svetr, trička, kalhoty, pyžamo, spodní prádlo, plavky, ponožky
(+ funkční do lyžáků), ručník, hygienické potřeby, opalovací krém, přezůvky do chaty,
hudební nástroj, páteřák. psací potřeby, sešit, kapesné, stravu: svačina do autobusu,
instantní nápoje, láhev, sladkosti…
Do autobusu: malý batoh (prohlášení o zdravotní způsobilosti a o seřízení lyžařské
(snowboardové) výstroje, kartičku pojištěnce, cestovní doklady, svačinu, pití, peníze,
knihu - nejlépe zeměpisnou, hygienické potřeby... )
Případné dotazy: tel.: 581 705 337 (Mgr. Jiří Štefek)
mail.: j.stefek@gkj.cz
Spojení s vedoucím kurzu v průběhu LSK na tel: +420 606 631 070
Mgr. Jiří Štefek – organizátor kurzu

Instrukce pro vyplnění potřebných potvrzení na LSK :
Prohlášení zákonných zástupců dítěte:
- vyplní zákonní zástupci žáka hůlkovým písmem, datum 24.3.2019
Prohlášení o seřízení lyžařské (snowboardové) výstroje:
- potvrdí skiservis nebo rodiče žáka (jsou-li lyžaři). Vyplnit hůlkovým
písmem – datum 24.3.2019
Potvrzení odevzdají účastníci LSK vedoucímu kurzu při nástupu do autobusu.
Bez potvrzení se žák nemůže zúčastnit LSK!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení o funkčnosti a bezpečnosti lyžařské a snowboardové
výstroje.
Prohlašuji, že student/ka ……………………………………………. (jméno a příjmení)
Gymnázia

Kojetín

…………..………………………………….

(třída),

narozen/á

…………………………… (datum narození), má lyžařské – snowboardové* vybavení
funkční a bezpečné pro LSK v termínu 24.3.- 29.3.2019.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení
nebylo pravdivé.
V …………………………………. ( místo ) dne ………………….…………..
Podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………………………….
Razítko skiservisu:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení zákonných zástupců dítěte.
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti :
(jméno, příjmení)
narozenému :
bytem :
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že
v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se: LSK Gymnázia Kojetín v Alpách
od: 24. 3.2019 do 29. 3. 2019
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
V:

dne:

Místo pro další záznamy (alergie, diety, pravidelné užívání léků,…):
Podpis zákonných zástupců dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na školní akci:
* - nehodící se škrtněte

