Lyžařský výcvikový kurz při ZŠ Seifertova
Místo:
Termín:
Vedoucí:

Jánské Lázně, penzion Siréna
4.2.2017- 10.2.2017
Gerbrichová Olga

Cena:
Záloha:
Doplatek:

3. 300 Kč (ubytování, plná penze, doprava).
1500 Kč prosím, složte na č.ú.: 1466079309/ 0800 nejpozději do 21. 10. 2016.

Hodina odjezdu: 9.00 hod.
Přibližná hodina návratu: 20.00
Doprava: autobus

1800 Kč do 20. 1. 2017. Rodné číslo dítěte uveďte jako variabilní symbol.
Pravidla přihlašování, odhlašování žáků a vyúčtování kurzu najdete na
http://www.zsseifertova.ji.cz/vzdelani-a-vychova/lyzarsky-kurz

Povinné vybavení: sjezdové lyže, vak na lyže, vosk na lyže (svíčka-bílá), hole, lyž. přilba, lyžařské
boty, lyžařské brýle, lyžařská bunda,lyžařské kalhoty,lyžařské rukavice,batoh nebo taška, zimní bunda,
svetr,( mikiny ),tričko, spodní prádlo, funkční spodní prádlo, slabé a silné ponožky, čepici, rukavice,
šála, domácí obuv a oděv, pyžamo, kapesníky, ručník, mýdlo, kartáček na zuby, pasta, hřeben, krém
na obličej a rty s UV filtrem, psací potřeby, jídlo na cestu (začínáme večeří-končíme obědem), léky
( při pravidelném braní ), průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti (viz. níže ),
peníze na vleky - 2. 500 Kč (s sebou v hotovosti přímo na LVK), vlastní kapesné (dle potřeby ).
Doporučené vybavení: tmavé brýle s UV filtrem, ledvinka na drobnosti, náhradní dioptrické brýle,
baterka, knížka, stolní hry aj., věci pro volný čas, potřeby na maškarní karneval, nápady a pomůcky na
večerní program.

------------------------------------------------------------------------------ zde odstřihnout
Prohlášení (Potvrzení o bezinfekčnosti): odevzdá žák při nástupu na LVK u autobusu.
Prohlašuji, že
Jméno

Datum narození

Bydliště

Třída

- je zdravotně způsobilý/á zúčastnit se LVK v Jánských Lázních v termínu od…………….do…………………,
zejména prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že
ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního
onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v
posledních 14 dnech před odjezdem přišlo toto dítě do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo
podezřelými z nákazy. Jsem si vědom právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
- že jsem nezjistil/a žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které by mohly být závažné vzhledem
k činnostem na LVK(alergie, epilepsie, srážlivost krve, diabetes, apod.).
-pokud dítě pravidelně užívá léky, přikládám jejich seznam a způsob jejich užívání, dítě je vybaveno dostatečnou
zásobou těchto léků.
- bylo odborně seřízeno vázání lyží (přikládám potvrzení o seřízení).
- při vážném onemocnění nebo z jiných závažných důvodů zajistím odvoz domů.
Pro případný kontakt uvádíme údaje platné po dobu LVK:
telefon do zaměstnání
otec
matka
V______________________dne _____________

telefon po zaměstnání (mobilní telefon)

_____________________
Podpis rodičů

