
 

 

LYŽOVÁNÍ V OLEŠNICI 

čtvrtek 30. ledna 2020 

Milí sportovci, i letos vyrážíme na lyže do Olešnice na Moravě. V případě zájmu vyplňte přihlášky níže. 

Finance budeme vybírat až po vyúčtování akce. Pokud se lyžařský zájezd především z klimatických důvodů 

neuskuteční, budete o tom informováni a dětem nabídneme náhradní program.  

Lyžařský zájezd je otevřen všem dalším zájemcům – rodiče, prarodiče, sourozenci… 

 

S SEBOU 

Seřízené lyžařské vybavení, nutná helma, teplé oblečení, svačina, popř. peníze na občerstvení. 
Všem žákům školy bude přidělen pedagogický dohled z řad učitelů. Rozdělení dětí k jednotlivým dozorům 

proběhne na místě. V areálu je také dětský výukový vlek a půjčovna lyžařského vybavení. Po Vaší domluvě 

můžeme lyže v půjčovně vyzvednout. více na www.ski-areal.cz 
 

ORGANIZACE 

6.30 ranní družina, 7.45 sraz před školou, 8.00 odjezd autobusu 

10.00–15.00 lyžování, 16.30 předpokládaný návrat  

 
Přihlášky  odevzdejte  třídním učitelům nejpozději do pondělí 20. 1. 2020.  

Předpokládaná cena do 500 Kč za dítě (doprava + skipas) dle naplněnosti busu. 

Cena za výhodný skipas na 5 hodin od 10.00 do 15.00 je pro děti i dospělé 200 Kč – podmínkou je hromadný 

nákup pedagogem školy po příjezdu k vleku. Počkejte na nás u kasy.  

Dětem, které se zájezdu nezúčastní, je k dispozici celodenní pedagogický dohled ve škole (6.30 – 16.30). 

Účastníkům zájezdu bude hromadně odhlášen oběd a svačinka. Žáci, kteří zůstanou doma, si musí stravu 

odhlásit individuálně. Žáci, kteří zůstanou ve škole, mají stravu beze změny.  

V případě dotazů kontaktujte garanta akce, Petra Juráčka, tel.: 731 485 909 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NÁVRATKA – LYŽOVÁNÍ V OLEŠNICI 2020, ODEVZDÁVAJÍ VŠICHNI DO 20. 1. 
 

Můj syn, dcera ………………………. žák, žákyně ..… ročníku (zakroužkujte variantu) 

 

se zúčastní lyžařského zájezdu  zůstává ve škole   zůstává doma 

 

Další zájemci: 

………………………………………………………………………………… 

 

Zakroužkujte:  - vlastní doprava   - školní autobus 

   - lyže    - snowboard (bez instruktora) 

                          

- úroveň JN   Č   O   Ú  (ještě neumím, často padám, občas spadnu, úspěšně zvládám) 

- v případě mojí účasti   přebírám      nepřebírám   za své dítě plnou odpovědnost 

V případě účasti neplnoletého sourozence, kamaráda, zajistí zákonní zástupci doprovod dospělé 

osoby. Pedagogové přebírají zodpovědnost jen za žáky školy. 

 

Datum:         Podpis zákonných zástupců:  


