
INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU 

kvinta 

lokalita: Alpy, Nassfeld  

termín: 13. – 18. 3. 2022, 5 nocí 

cena: 9.750,- Kč (bez pojištění) 

vedoucí kurzu: Jana Moravcová, moravcova@gekom.cz mob.: 723 473 732 

sraz: v neděli 13. 3. 2022 ráno v oblasti školy – bude upřesněno 

příjezd: v pátek 18. 3. 2022 na místo odjezdu ve večerních hodinách – ČASY ODJEZDU A PŘÍJEZDU BUDOU UPŘESNĚNY 

cena zahrnuje: 

ubytování:  5 nocí v penzionu Michal v Goderschachu https://www.facebook.com/gasthofpension.michal/, 12 km od lanovky 

Millenium 

stravování: formou PoloPENZE; (individuální oběd na sjezdovce) 

skipas: 5 dní lyžování  

doprava: autobusem, v ceně dojíždění ke sjezdovce 

náplň kurzu: 

 Celodenní lyžování s hodinovou pauzou na oběd 

 Studenti mají na výběr sjezdové lyžování nebo snowboarding 

 večerní přednášky (zásady chování na horách a lyžích, první pomoc, analýza jednotlivých jízd) + individuální program  

s sebou: 

doklady: platná kartička pojištěnce (stačí kopie), potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání (stačí od 

zákonného zástupce), kdo má, tak 

 potvrzení o očkování proti Covidu (další opatření budou upřesněna) 

kapesné: dle vašeho uvážení – občerstvení v hotelu a na obědy  

povinné vybavení: 

 seřízené sjezdové lyže s holemi, boty na sjezdové lyže, lyžařská helma 

 nebo snowboard, boty na snowboard 

  vše povinně zabalit lyže do 1 či 2 vaků 

 oblečení na sjezdové lyžování (kromě základního vybavení: roušky, sluneční brýle, krém na opalování, základní léky, 

náplast, obinadlo) 

 oblečení do chaty (tepláky, přezůvky) 

 hygienické a zdravotní potřeby  

 společenské hry 

 případně malý batůžek či ledvinka na malou svačinu 

 

 

 

 

INFORMACE O PLATBĚ KURZU 
Částku pošlete celou nebo ve 2 splátkách na bankovní účet školy. 

číslo účtu školy:      2 6 0 1 5 0 4 6 1 7 /  2 0 1 0  

částka:    zálohu 5 000 Kč pošlete do 30. 10. 2021 

doplatek  4 750 Kč pošlete do 30. 11. 2021 

variabilní symbol kvinty:       1781Kč75 * 

*    místo Kč dosazujte katalogové číslo (Kat.č.) vašeho dítěte vždy ve formátu 

2-ciferného čísla (např. 01; 02; ...; 10; 11; 12; atd.). Najdete ho na 

Bakawebu. 

zpráva pro příjemce: uveďte celé jméno studenta 

 

 

informace pokračují na další straně 
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POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU A BEZINFEKČNOSTI 

Potvrzuji, že můj syn/ moje dcera _______________________________ je zdravý/á a způsobilý/á absolvovat 

lyžařský kurz. Netrpí žádnou infekční chorobou a ani s ní v poslední době nepřišel/ nepřišla do styku. 
 

Datum: ___13. 3 .2022___   podpis rodiče: ________________ 

 

POTVRZENÍ O SEŘÍZENÍ VÁZÁNÍ 

Potvrzuji, že můj syn /moje dcera _________________________________ má v této zimní sezoně odborně 

seřízené bezpečnostní vázání sjezdových lyží ve vyhovujícím stavu. 

 
 

Datum: ____________________  podpis rodiče: ________________ 

 

!!! ODEVZDEJTE V DEN ODJEZDU NA LYŽAŘSKÝ KURZ !!! 
___________________________________________________________________________ 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Přihlašuji / nepřihlašuji ______________________________________ ze třídy _______ na lyžařský výcvikový kurz 

v Nassfeldu v termínu 13. – 18. 3. 2022. 

Cena kurzu je 9 750 Kč. Cena zahrnuje dopravu, ubytování, polopenzi, skipas.  

Na kurz si s sebou povinně beru výbavu a)na sjezdové lyžování 
b)    na snowboarding. 

Považuji se za    a) začátečníka b)mírně pokročilého 

    c)pokročilého lyžaře/snowboardisdu 

Pojištění není v ceně. CK nabízí možnost pojištění u pojišťovny ALLIANZ: Pojištění léčebných výloh za 252,-Kč/studenta, 
v ceně léčebné výlohy bez limitu pojistného plnění, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti a doplňkové 
asistenční služby 

Pojištění storna pobytu ( v případě onemocnění ) za 440,-Kč / studenta, v případě nemoci vrací pojišťovna zpět 80% 

zaplacené částky ( 20% činí spoluúčast ) 

 

Mám/nemám zájem o pojištění 

 

 

 

 

 


