JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÝ VÝLET
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám nabídnout v tomto školním roce jednodenní lyžařský výlet.
Místo:

Ski areál Olešnice na Moravě

cena výletu:

550,- Kč + 50,- Kč vratná záloha - termín zaplacení 1. 2. 2017
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 65934621/0100
do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte, třída, LV

zahrnuje dopravu, permanentku na 4hod a vratnou zálohu 50,-Kč
V případě zapůjčení vybavení se cena upravuje, viz dále.
Odjezd:
Příjezd:

15. 2. 2017 v 8.30 hod od ZŠ Brno Kneslova 28
15. 2. 2017 kolem 15.00 hod k ZŠ Brno Kneslova 28

Výlet je určen pro žáky 2. stupně a 5. ročníku se základními dovednostmi lyžování (jízda na vleku, zastavení…).
V areálu lze zapůjčit na místě vybavení podle platného ceníku a podmínek viz www.ski-areal.cz. V době výletu
je možné navštívit restauraci. Akce není určena pro snowboard. Lyžařské vybavení lze do školy přinést i o den
dříve a uschovat jej zde.
Věci na lyžování



průkaz zdravotní pojišťovny



sjezdové lyže s bezpečnostním
vázáním (v obalu)
hole
lyžařské boty
lyžařské brýle
lyžařskou přilbu














lyžařské kalhoty (oteplovačky) nebo
kombinéza
bunda (pokud možno nepromokavá)
čepice, rukavice, šála
(opalovací krém)
svačina
pití
kapesné

V případě, že si žák zapůjčí vybavení na místě, zaškrtněte prosím požadované vybavení:
Lyže komplet (lyže, boty, hole, seřízení)
Přilba
Seřízení vázání (hmotnost žáka, výška:)
pro seřízení - hmotnost žáka, výška:

200,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč

Cenu za zapůjčení, případně seřízení hradí žák před odjezdem učiteli.
Beru na vědomí, že můj syn/dcera byl/a poučen/a o chování, bezpečnosti a možnosti úrazu po dobu trvání
výletu. Čestně prohlašuji, že má odborně seřízené bezpečnostní vázání na lyžích, popřípadě objednávám
seřízení ve ski areálu viz výše.
Na výlet se těší: Mgr. Miroslav Hrdlík a Mgr. Vincenc Směták
Souhlasím, aby se
jméno žáka:.......................................................................................................................................třída:................................
zúčastnil(a) uvedeného lyžařského výletu.
Zákonný zástupce: .................................................................................................
tel: ..........................................................................................................................
Podpis zákonného zástupce
(odevzdejte do 20. 1. 2017)
Datum:

Pro účast žáka je rozhodný termín odevzdání přihlášky.

