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ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ PRO STUDENTY 1. a 3. ROČNÍKŮ
___________________________________________________________________

ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ PRO STUDENTY 1. a 3. ROČNÍKŮ
___________________________________________________________________

Termín : březen 2018 (25. 2. - 2. 3. 2018)
Místo : Beskydy, Bílá, Hotel Bauer (depandence Hořec a Javořina),
www.hotelbauer.cz, svahy uměle zasněžovány
Cena :
2700,- Kč
Nutno zaplatit do 8. 12. 2017 !!!
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování včetně stravy 3x denně.
V ceně nejsou lyžařské vleky.
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Přihláška: Odevzdat učitelům tělesné výchovy. Zde obdržíte informace o
číslu účtu školy a variabilním symbolu platby, které budou vlepeny do žákovské
knížky žáka.
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Účastník je závazně přihlášen až odevzdáním přihlášky a zaplacením celé částky.
Při větším počtu účastníků rozhoduje o účasti na lyžařském kurzu datum zaplacení.
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Stornovací podmínky: Při nedostatku náhradníků je třeba při zrušení účasti uhradit
storno poplatky ubytovacího zařízení.
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Lyžařský výcvik je součástí povinné tělesné výchovy v rámci učebních osnov TEV
pro studenty 1. - 3. ročníků SŠ.
Účast na lyžařském kurzu je povolena i žákům se speciálně vzdělávacími potřebami.
O jejich zařazení do kurzu rozhoduje komise určená ředitelem školy. Žák se SVP bude
na lyžařský kurz zařazen po předložení doporučení od ošetřujícího lékaře a souhlasného
stanoviska komise určené ředitelem školy.
Bližší informace podají učitelé TEV.
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Tuto část odstřihněte a vraťte zpět učitelům TV do 30. 11. 2017
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Můj syn / moje dcera ……………………………………………………………………

Můj syn / moje dcera ……………………………………………………………………

Třída ……………………….

Třída ……………………….

se zúčastní / nezúčastní lyžařského kurzu * - důvod neúčasti:

se zúčastní / nezúčastní lyžařského kurzu * - důvod neúčasti:

vezme si svou vlastní lyžařskou

vezme si svou vlastní lyžařskou

/

snowboardovou*(jen pokročilí) výzbroj a výstroj

* - hodící se zakroužkujte
V Ostravě dne: ………….

/
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Podpis rodičů (zákonného zástupce): .............................
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