ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ŽÁKA NA ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ
7. – 11. února 2022
Vážení rodiče, milí žáci,
ve dnech 7. - 11. února 2022, v případě příznivých sněhových a covidových
podmínek, proběhne lyžařský výcvik pro žáky 5. - 9. ročníku ve skiareálu Paprsek. Na místo
budou žáci dopravováni Skibusem. Doba odjezdů je 8.00 hod. z náměstí, návrat denně do cca
13.30 hod. na oběd. Dotovaná cena kurzu 2022 pro žáka školy je 800,- Kč na týden (skipas+
doprava na 5 dní). Účastníci kurzu jsou povinni mít lyžařskou přilbu!
Pro žáky 7. ročníku je výcvik povinný. Před zahájením výcviku musí každý žák odevzdat
Potvrzení o seřízení bezpečnostního vázání – nejpozději však 7.2.2022. Seřízení lyží či SNB
doporučujeme provést v autorizovaném servisu. Přihlášky odevzdejte k rukám třídního učitele.
Peníze nejpozději do čtvrtka 3.2.2021.
Žáky s problémovým chováním může ředitel školy vyloučit z účasti z bezpečnostních důvodů.
Slevu na dopravu a Skipas našim žákům poskytuje pan Mika – Skiareál Paprsek
Přihlašuji svoji dceru/syna ………………………………………… třída: …… na zimní výcvikový
kurz 2022. Zároveň prohlašuji, že mé dítě je zdravé a tělesně zdatné výcvik absolvovat.
Ve Starém Městě dne: …………2022

……………………………
Jméno rodiče / ZZ hůlkovým

…………………………
podpis rodiče / ZZ

Označte křížkem pouze jednu z možností /bude-li žák lyžovat nebo snowboardovat a jaké jsou jeho
dovednosti:
Sjezdové lyže nebo
Snowboard

začátečník nebo

pokročilý

Pro žáky 7. třídy, kteří nezvolí žádnou možnost zařazení do tohoto výcviku, budou připraveny náhradní sportovní aktivity.

Potvrzení rodičů o seřízení lyžařského vybavení
Jméno žáka/účastníka kurzu:
Tímto potvrzuji, že můj syn/dcera má svou lyžařskou výzbroj (bezpečnostní vázání lyží, či
snowboardu) řádně seřízenou a technicky v pořádku.
Ve Starém Městě dne: ……… 2022
Podpis zákonného zástupce nebo potvrzení servisu ……………………………………….

Přihlášky i peníze odevzdávejte k rukám třídních učitelů. Převzetí peněz potvrdí vyučující
v omluvném deníku. Na požádání lze vystavit účetní doklad v kanceláři školy. Cena za kurz je
stanovena paušálně na žáka a týden. Nelze tedy vracet peníze např. za 1 denní neúčast žáka !
Škola bohužel nemá lyžařské vybavení k zapůjčení. Vybavení lze zapůjčit v půjčovnách za
úplatu. Tuto činnost škola nezajišťuje a náklady s tímto spojené hradí rodiče žáka.
Apelujeme na rodiče, aby své děti podpořili a umožnili jim absolvovat lyžařský kurz, ale i jiné
pohybové či další aktivity organizované školou, na kterých je vyžadována finanční spoluúčast.
Nutný PCR test nebo očkování !!

