
Kurz lyžování a snowboardingu pro Sekundu 

 
Termín: pondělí 21. února – pátek 25. února 2022 

Místo konání: Kunčice – Chata U Profesora 

Sraz:  pondělí – 8.05 h  před budovou gymnázia  

Odjezd: pondělí 8:30 

Návrat: pátek - do 15 h  opět k budově gymnázia 

Strava:  začíná v pondělí obědem a končí v pátek obědem 

Cesta:  tam i zpět autobusem  

 

Co vzít s sebou: 

- Lyžaři: lyže, hole, lyžáky, helmu  

- Snowboardaři: snowboard, boty, helmu  

- dostatek lyžařského oblečení – bunda, kalhoty, rukavice (snowboardaři dvoje lyžařské 

rukavice!), nepromokavá zimní obuv (!), termo trika, mikiny, podvlíkačky, čepice, popř. 

kukla pod helmu při opravdu chladném počasí,  

- dostatek ponožek, spodního prádla  

- oblečení na chatu – tepláky, mikina, svetr, trička 

- pyžamo a věci osobní hygieny 

- psací potřeby, jakýkoliv menší blok či sešit, drobné hry 

- menší batoh na svačinu do autobusu 

- malé kapesné - do bufetu (pro mlsouny, strava i pitný režim jsou již v ceně) 

- NUTNÉ: 

 léky, které pravidelně či často užíváte (nahlásit vedoucí LSK) 

 kartičku pojištěnce   

 potvrzení o bezinfekčnosti 

 potvrzení o seřízení lyží/snowboardu 

 

Kontakt na vedoucí kurzu v průběhu akce na: 732 301 492 

 

Platba: Celková částka: 2 900 Kč (skipas si žáci hradí sami) 

Celou částku zaplaťte do 31.1.2022.  

 

 Platbu uhraďte na účet školy. Č. ú.: 27-1498070237/0100. Do zprávy pro příjemce napište 

JMÉNO a PŘÍJMENÍ ŽÁKA, TŘÍDU a KUNČICE, např. JIŘÍ NOVÁK, V2, KUNČICE. 

 

V den odjezdu se bude před vstupem do autobusu vybírat kartička pojištěnce + potvrzení  

o bezinfekčnosti + potvrzení o seřízení lyží, proto je důležité nechat si tyto papíry po ruce a ne 

na dně batohu či kufru! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Potvrzení o správném seřízení lyží 

 

Prohlašuji, že můj syn / dcera             _________________________ 

má správné seřízené vázání lyží/snowboardu. 

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

 

V Kojetíně dne ______________                _____________________ 

            Podpis zákonného zástupce 

*Skiservis Vám na požádání vystaví doklad o seřízení lyží/snowboardu. V případě, že vybavení seřizujete doma, vyplňte 

následující formulář. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ……………………………….....……..…, 

narozenému ……..………………., bytem ……………………………………………………., změnu 

režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a hygienik ani ošetřující 

lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo 

do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

 

Dítě je schopno se zúčastnit Lyžařského a snowboardového kurzu v Kunčicích ve dnech  

21.-25. února 2022. 

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

 

 

V ………………………………..……… 

Dne:  21.2.2022                 

        …………………………………… 

                       podpis zákonného zástupce 

 

Zákonné zástupce žádáme o následující: 

 

1. sdělte prosím, zda Vaše dítě trpí alergií (alergie na ………............................................) 

 

2. sdělte, zda Vaše dítě pravidelně užívá léky. (léky: ……………….……………………) 

 

3. nezapomeňte dítěti dát léky, které bere pravidelně či často (alergie atd.) 

 

4. uveďte prosím tel. číslo pro případ nutnosti konzultace zdravotního stavu dítěte 

……………………………………. 

 

 

Děkujeme za pochopení. 


