
INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU 

1. A+B 
zprostředkovatel: C K  P K  sport travel agency, s. r. o. 

lokalita: Alpy - Rakousko, Korutany, oblast Hermagor (mapa), lyžařské středisko Nassfeld  

termín: 11. – 16. 3. 2018 

cena:  9 455 Kč * 

* Studenti, kteří zaplatili příspěvek Radě rodičů, obdrží od RR dotaci ve výši 600 Kč. 

vedoucí kurzu: Martin Švejnoha, svejnoha@gekom.cz, mob.: 777 128 686 

sraz: neděle 11. 3. 2018 parkoviště u polikliniky Budějovická, (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4), metro C 

příjezd: v sobotu 17. 3. 2018 na místo odjezdu v cca 2:00 – ČAS ODJEZDU A PŘÍJEZDU BUDOU UPŘESNĚNY 

cena zahrnuje: 
ubytování: v rodinném penzionu Michael ve vesničce Goderschach (mapa). K dispozici jsou 2, 3, 4 a 6-ti lůžkové pokoje se sprchou a WC, 

dále restaurace a společenská místnost. 

stravování: 5x POLOPENZE - snídaně: švédský stůl; večeře: jednotné menu o 3 chodech 

skipas: 5 dní lyžování 

doprava: autobusem, který bude po celou dobu k dispozici 

cestovní pojištění: zahrnuje úraz, léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, pojištění zavazadel a storno poplatek 

program: dopolední a odpolední výcvik – sjezdové lyžování; snowboard lze vzít po konzultaci s vedoucím kurzu 

večerní přednášky, video-rozbor + individuální program  

s sebou: 
doklady: platný cestovní doklad (pas, občanský průkaz), platná kartička pojištěnce (stačí kopie), potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení 

o seřízení lyží 

kapesné: 30 - 50 € – vezměte v úvahu peníze na obědy, popř. občerstvení v hotelu 

povinné vybavení: 

 seřízené sjezdové lyže s holemi, boty na sjezdové lyže, lyžařská helma, lyžařské brýle – povinně zabalit lyže do lyžařského vaku 

 oblečení na sjezdové lyžování (oteplováky, teplá bunda, funkční prádlo - moira, klimatex; svetr, mikina, teplé ponožky), 2x čepice, 2x 

rukavice, příp. sluneční brýle 

 oblečení do chaty (tepláky, přezůvky) 

 hygienické a zdravotní potřeby (ručník, krém na opalování, náplast, osobní léky) 

 společenské hry 

 doporučujeme: malý starý batůžek na náhradní oblečení, malou svačinku, pití, který odložíme venku před místem oběda 

INFORMACE O PLATBĚ KURZU 

Částku pošlete celou nebo ve 2 splátkách na bankovní účet školy. 

číslo účtu školy:      5 5 4 3 4 0 4 1 /  0 1 0 0  

částka:     záloha 5 055 Kč pošlete do 3. 11. 2017 

doplatek 4 400 Kč pošlete do 26. 1. 2018 

variabilní symbol: evidenční číslo studenta + kód kurzu       1 7 4 x K č 7 6  * 

* 1 7  – rok nástupu vaší třídy do školy 

4  – typ studia; studenti 4-letého studia dosazují 4, 8-letého studia 8 

x – u studentů 4-letého studia rozlišujeme třídy A a B; studenti „Áčka“ dosazují 1, studenti „Béčka“ 2 

   – studenti 8-letého studia uvádějí číslo vždy 1, protože je v ročníku pouze 1 třída 

K č  – místo Kč dosazujte vaše katalogové číslo (Kat.č.) v Bakalářích (vždy ve 2-ciferném formátu, např. 01; 02; …; 10; 11; atd.)  

7 6  – označuje kód kurzu 

zpráva pro příjemce: uveďte celé jméno studenta 

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: 11. 3 2018    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 LYŽAŘSKÝ KURZ !!! 

________________________________________________ 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Přihlašuji /nepřihlašuji ___________________________________  ze třídy __________ 

na lyžařský výcvikový kurz v rakouském Nassfeldu v termínu 11. – 16. 3. 2018 

Cena kurzu je 9 455 Kč*. Cena zahrnuje dopravu, ubytování, polopenzi, 5-ti denní 

skipas a cestovní pojištění (léčebné výlohy, úraz, odpovědnost, pojištění zavazadel 

a storno poplatky).  

* Studenti, kteří zaplatili příspěvek Rady rodičů, obdrží dotaci od RR ve výši 600 Kč. 

Mám zájem si s sebou vzít:  a) sjezdové lyže 

(zakroužkujte)  b) snowboard 

Považuji se za lyžaře/ snowboardistu:  a) dobrého – sjedu vše rychle a bezpečně 

(zakroužkujte)   b) mírně pokročilého – sjedu vše, ale pomalu 

c) úplného začátečníka 

 

V Praze dne ____________ podpis  rodiče: ______________________ 

ODEVZDEJTE do 27. 9. 2017 p. prof. Švejnohovi.  
svejnoha@gekom.cz / mob. 777 128 686 
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