Informace k lyžařskému a snowboardovému kurzu „BAČKÁRKA 2017“
Termín konání:
Místo konání:

20. 2. - 24. 2. 2017 (odjezd v pondělí, příjezd v pátek)
horská chata „Bačkárka“, Makov – Kopanice (SR), www.backarka.eu

Předpokládaná cena: 2.200,- Kč (z toho cca 500,- Kč hrazeno Spolkem přátel MSŠ)
Cena zahrnuje:
ubytování a stravování (plná penze s pitným režimem), doprava,
pojištění
Upozornění: v ceně nejsou zahrnuty vleky!!! Cca 1.000,- Kč dle zdatnosti lyžaře,
v závislosti na cenách sezóny 2017
Způsob platby: částku lze rozložit na dvě splátky
- první splátka do 31. 10. 2016 ve výši 1.000,- Kč (záloha splatná v rekreačním středisku),
zbylá suma (tj. 720,- Kč) do 15. 2. 2016 (cena ubytování a plné penze)
- nutno hradit převodem z účtu !! č.ú. 15739801, kód banky 0100 (Komerční banka),
specifický symbol 120, variabilní symbol = datum narození žáka ve tvaru
DDMMRRRR, do poznámky uvést jméno žáka
- další informace u Mgr. Ireny Šádkové, učitelky TEV (irasad@centrum.cz, 606 529 215)
V případě neúčasti bude účtován storno poplatek ve výši jedné poloviny ceny kurzu.
Vybavení:
- řádně seřízené sjezdové lyže nebo snowboard (v omezeném množství možno zapůjčit
školní lyže), přilba
- lyžařské hole a boty, nebo obuv na SNB
- rodiče před odjezdem překontrolují funkčnost vázání, stav lyží (snowboardu) a
lyžařské obuvi a sepnou lyže – písemné potvrzení o seřízení lyží
- sportovní oblečení pro sjezdový výcvik/ lyžařské kalhoty a bundu nebo lyžařskou
kombinézu, rukavice, čepici, rolák, trička, teplé ponožky, punčocháče, brýle, atd.
je nutné mít oblečení na výměnu pro případ promočení či poškození
- oblečení a přezutí do budovy
- hygienické potřeby
- oblečení a obuv na zimní turistiku, batůžek
- průkazku zdravotní pojišťovny, osobní doklady
- peníze na vlek, kapesné
----------------------------------- zde odstřihněte --------------------------------------------------------Závazná přihláška (odevzdejte Mgr. Ireně Šádkové do 21. 10. 2016)
Závazně přihlašuji svého syna/dceru …………………………………………………..,
studenta / ku třídy …….. na lyžařský kurz 1. ročníků a zaplatím částku 1.720,- Kč.
V případě odhlášení studenta /ky bez udání závažných důvodů (v případě úrazu, či nemoci
doložených lékařem) bude účtován stornovací poplatek ve výši jedné poloviny ceny kurzu.
Student /ka se svým podpisem zaručuje, že bude respektovat a dodržovat řád kurzu a bude se
řídit poučením o bezpečnosti, se kterým bude seznámen/a před kurzem.
Rodič svým podpisem rovněž stvrzuje, že v případě hrubého porušení řádu kurzu souhlasí
s vyloučením své dcery / syna a na vlastní náklady si zajistí dopravu domů, bez nároků na
náhradu a vrácení kurzovného.
Souhlasím: ………………………………….
podpis studenta/ky
Datum:

…………………………………..
podpis zákonného zástupce

