
L y ž ař s k ý  v ý c v i k o v ý  k u r z  2 0 0 7  

Letošní lyžařský výcvik třídy 7.A,B bude probíhat na sjezdovce „Krajka“  v Kraslicích 

v rozsahu 5 dnů v měsíci únoru či březnu 2007 (přesný termín bude upřesněn). Jeho náplní je 

výuka sjezdového �lyžování a v případě dostatečného počtu zájemců i výuka snowboardingu. 

Běžecké lyžování není zařazeno. Pokud by došlo k výraznému zhoršení sněhových podmínek, kurz 

se přesune do lyžařského areálu Bublava.  

Lyžařský výcvik bude zahájen vždy v 8:30 nástupem v blízkosti restauračního zařízení v dolní 

části sjezdovky. Okolo 11. hodiny bude kratší přestávka na drobné občerstvení (kiosek u dolní 

stanice vleku). Výcvik skončí vždy ve 13:00 hod. v místě jeho zahájení. Po skončení výcviku žáci 

samostatně odcházejí domů, případně na oběd do školní jídelny. Pokud rodiče souhlasí s tím, aby 

jejich syn/dcera* odpoledne samostatně pokračoval/a v lyžování, potvrdí to podpisem v dolní části 

tohoto letáku. 

Za využívání lyžařského vleku účastníci kurzu zaplatí 90,-Kč za den (9:00 až 13:00). K dispozici 

pravděpodobně také bude prostor pro uskladnění lyží. 

Všichni žáci musí mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a telefonní kontakt na rodiče. 

Doporučujeme na dobu konání výcviku uzavřít úrazové připojištění. Patřičnou pozornost je třeba 

věnovat lyžařské výzbroji a výstroji, především správnému seřízení bezpečnostního vázání. 

Nejbližší půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení je v lyžařském areálu Bublava. 

Žáci, kteří se výcviku nezúčastní, budou přiřazeni do jiné třídy a budou se účastnit výuky dle 

jejího rozvrhu s výjimkou odpoledního vyučování. 

 

�---------------------------------------------------- zde prosím odstřihněte  �--------------------------------------------------- 

Prohlašuji, že můj syn/má dcera* …………………………………………………………má 
v pořádku lyžařské vybavení a seřízené bezpečnostní vázání a jeho zdravotní stav nebrání 
v absolvování výcviku. 

V době konání lyž. výcviku bude /nebude* docházet na obědy do školní jídelny. 

Po skončení výcviku může/nemůže* můj syn/má dcera* samostatně pokračovat v lyžování. 

Můj syn/moje dcera* bude/nebude* ve výcviku pokračovat v případě jeho přesunutí do lyžařského 
areálu Bublava. 

………………………….. 
podpis rodičů 

………………………….. 
podpis rodičů 

………………………….. 
podpis rodičů 

………………………….. 
podpis rodičů 

* nehodící se škrtněte 

……………………….. 
Mgr. Jiří Beneš 


