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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY  

 

Termín:   pondělí 6. 1. – pátek 10. 1. 2020 
Místo: ubytování - Suchá Rudná, hotel Paramon - www.paramon.cz , Suchá Rudná 23, 793 

31 Světlá Hora,  
SKI areál - Annaberg - Andělská Hora, www.annberg.cz   

 
Organizátoři:  Mgr. Pavel Krška, mobil: 725 538 956, e-mail: pavel.krska@zspremyslovny.cz 

Mgr. Alena Lepková, Adriana Vašíčková 
Dr. Jaromír Branč, Sportíkova akademie, www.sportik.cz 

Doprava:  CK Sportík, Jana Pavlačková, http://www.sportik.cz  
 
Cena:   5200 – 5300 Kč za žáka dle věku a zařazení  

V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, strava, skipas, odborný výcvik, doprovodný program, 
zdravotník, pojištění CK Sportík proti úpadku. 

Záloha: 2500 Kč – zaplatit na účet školy do 10. 10. 2019  
Doplatek: 2700 – 2 800 Kč – zaplatit na účet školy do 30. 11. 2019 
Bankovní účet školy: 6874000287/0100. Variabilní symbol dítě obdrží při odevzdání 
závazné přihlášky nebo bude vyvěšen na webových stránkách školy 
www.zspremyslovny.cz 
Kapesné: Na zvážení rodičům. 
V ceně zájezdu není zahrnuto nadstandardní úrazové pojištění, pojištění zavazadel a 
pojištění odpovědnosti!  

 
 

Vážení rodiče,  
     celý lyžařský výcvikový kurz bude probíhat pod lyžařskou školou Sportíkova akademie. Děti budou rozděleny do 
družstev podle úrovně svých lyžařských dovedností. Každé družstvo povede lyžařský instruktor. Pro snowboardisty 
platí, že budou zařazeni do družstev s lyžaři podle úrovně dovedností. Nebudou tedy mít vlastního snowboardové 
instruktora. V případě většího počtu snowboardistů se budeme snažit získat instruktora snowboardu.   
    Děti budou mít sebou vlastní sjezdové lyže nebo vlastní snowboardové prkno (může být obojí). Přejeme si, aby děti 
během výcviku získaly nebo si zlepšily základní lyžařské (snowboardové) dovednosti a vrátily se příjemně zrekreovány 
a především zdrávy. Přes veškerou naši snahu a péči se však občas vyskytnou úrazy, které jsou ve většině případů 
zaviněny především nevhodným vybavením. Proto Vás žádáme, abyste při vybavování dětí mysleli především na 
jejich bezpečnost. Nezbytné jsou sjezdové carvingové lyže, které jsou seřízené odborníkem a snowboardy 
s kvalitním bezpečnostním vázáním, a také helma a brýle. Pokud nemá Vaše dítě požadovanou výzbroj, je možno si 
individuálně velmi kvalitní vybavení zapůjčit ve specializovaných půjčovnách.  
 

 

CESTA 
Odjezd z Brna - pondělí  6. 1. 2020 
V 8.00 sraz před odjezdem parkovišti před budovou ZŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno. V 8.20 – nakládaní 
zavazadel a kontrola dokladů. V 8.30 – 8.45 odjezd z parkoviště od budovy ZŠ. Nezapomenout podat 
dětem, kterým bývá v autobuse nevolno Kinedryl. Po příjezdu na místo a se začíná obědem v penzionu, 
odpoledne bude první lyžování. Na cestu do autobusu doporučuje dát dětem pohodlné oblečení, bundu, 
čepici, zimní boty, do batůžku přezůvky, pití svačinu, kapesník ... 
 
Příjezd do Brna – pátek 10. 1. 2020 
Mezi 13.00 – 14.00 příjezd na parkoviště před budovou školy. V den odjezdu se končí na hotelu snídaní a 
děti dostanou na cestu balíček s jídlem a pitím. 
 

http://www.paramon.cz/
http://www.annberg.cz/
mailto:pavel.krska@zspremyslovny.cz
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VĚCI S SEBOU   
Jako vodítko uvádíme tento seznam: 
 

Výstroj a výzbroj 
Lyže 

 svázané, podepsané a uložené ve vaku s holemi 

 podepsané lyžařské boty  

 podepsaná lyžařská helma – je povinná!!! 

 potvrzení o seřízení lyží – je povinné!!! 
 

Snowboard 
 podepsaný a uložený ve vaku  

 podepsané snowboardové boty 

 podepsaná helma – je povinná!!! 

 pojistka na nohu (přaska připevněná ze 
snowboardu na nohu) !!! 

Cestovní zavazadlo 
 oblečení na lyžování nebo snowboarding (kombinéza, kalhoty + bunda, funkční prádlo) 

 lyžařské a sluneční brýle 

 2x pevné a nepromokavé rukavice, 2x čepice, nákrčník (šátek), kukla 

 2x - teplé ponožky do lyžáků, dostatečné zásoby tenkých ponožek  

 oblečení na ven (teplé šusťáky nebo kalhoty, mikinu, svetr, tričko) 

 spodní prádlo 

 oblečení do chaty – kalhoty nebo tepláky, 2x tričko s krátkým rukávem  

 oblečení na spaní 

 náhradní boty, přezůvky do chaty (tenisky apod.) 

 Hygienické a toaletní potřeby (2x ručník, kapesníky, kartáček na zuby + pasta, hřeben, mýdlo, jelení lůj, opalovací krém, 
látkový pytel na špinavé prádlo, …) 

 Ostatní - knížky, karty, hry, kapesné, … 
 

Doklady a léky 
Odevzdat předem nebo těsně před odjezdem v nezalepené podepsané obálce s aktuálním telefonním kontaktem: 

 okopírovaná kartička zdravotní pojišťovny 

 prohlášení o bezinfekčnosti 

 posudek o zdravotní způsobilosti + písemný seznam alergií a potíží dítěte 

 potvrzení o seřízení lyží ze servisu 

 prohlášení XX (škoda, zavazadla, nemoc, cenné věci, lanovka …) 

 seznámení s bezpečností a organizací 

 léky, které pravidelně užívám či musím v nutnosti užívat i kinedryl, vložit do zavřené podepsané krabičky 
Bez kteréhokoliv z těchto dokladů dítě na lyžařský kurz NEPOJEDE!!! 
 

 

CO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DĚTI NEPOVEZOU 
Alkohol, cigarety, drogy a vše, co není v souladu se školním řádem, řádem lyžařského kurzu. 
Doporučujeme, aby si děti nevezly žádné cenné věci. Pokud si vezmou např. foťák, notebook, mobil, DVD 
přehrávač apod. škola za tyto věci neponese zodpovědnost! V případě kapesného se lze domluvit 
s vyučujícím o úschově.  
 

 
ODHLAŠOVÁNÍ - STORNO 
   V případě, že by se dítě nemohlo kurzu zúčastnit z důvodu vážného onemocnění či jiného důvodu budou 
se rodiče řídit Všeobecnými smluvními podmínkami CK Sportík pro storno zájezdu (lze stáhnout na webové 
stránce www.zspremyslovny.cz). 
   Lze se také individuálně domluvit s vedoucím kurzu na případném řešení – náhradník apod. Nejlepším 
řešením při onemocnění dítěte je, najít za něj náhradníka. 
 

Dotazy směřujte na vedoucího kurzu Mgr. Pavla Kršku. 


