
Organizační pokyny účastníkům lyžařského kurzu.            

1. kurz (7.A, 7.B, 8.B, 9.B) Odjezd: sobota 4. února 2023, sraz v 8:45 hodin na 

parkovišti školy. Cena kurzu 5400 Kč 

Příjezd: čtvrtek 9. února 2023, přibližně mezi 15. a 16. hodinou na parkoviště školy  

2. kurz (6.A, 6.B, 8.A, 9.A) Odjezd: čtvrtek 9. února 2023, sraz v 11:15 hodin na 

parkovišti školy. Cena kurzu 4600 Kč 

Příjezd: pondělí 13. února 2023, přibližně mezi 15. a 16. hodinou na parkoviště školy 

3. kurz (3.B, 4.B, 5.B, 5.A) Odjezd: pondělí 13. února 2023, sraz v 11:15 hodin 

na parkovišti školy. Cena kurzu 4500 Kč 

Příjezd: pátek 17. února 2023, přibližně mezi 14. a 15. hodinou na parkoviště školy 

 Místo pobytu pro všechny kurzy: Chata Stará škola, Hynčice p. Sušinou  

Účastníci uhradí cenu lyžařského kurzu do 25. ledna 2023 bezhotovostním 

převodem na účet školy. Variabilní symboly budou mít žáci v žákovských 

knížkách. Variabilní symboly nejsou na internetových stránkách školy (nelze vyvěsit 

vzhledem k GDPR). (platby nelze provádět v hotovosti, ale pouze převodem na účet).  

Inkasní data: ČSOB, Šumperk, č.ú.: 2575967/ 0300 

Výstroj: zimní obuv na cestu, oblečení na lyže, 2x čepice, 2-3x rukavice, šála nebo šátek, 3-4 

páry teplých ponožek, 2 páry slabých ponožek, 2x teplé spodní prádlo, přezůvky, pyžamo, 

oblečení do chaty. Hygienické potřeby, krém na ruce a obličej, pomáda na rty, věci osobní 

potřeby, baterku, leukoplast s polštářkem, elastické obinadlo, sluneční brýle, oblečení na 

turistické vycházky. Nezapomeňte na léky předepsané lékařem!! 

Výzbroj: lyže sjezdovky nebo snowboard, lyže běžky + hole + boty. Vše musí být v pořádku 

/vázání na sjezdovkách seřízené odborníkem/, lyžařské brýle, lyžařské vosky / základní sadu /, 

malé kapesné, psací potřeby. Lyžařská nebo snowboardová helma! (Pokud žák  nevlastní 

běžkovou výstroj, bude mu zapůjčena školou). 

Dále s sebou vzít: kartičku pojišťovny, č. telefonu do práce rodičů a domů, malé kapesné. 

Nezapomenout vzít k odjezdu autobusu prohlášení o bezinfekčnosti!! (Datum podpisu 

max.1 den zpětně!)      

Poznámka: děti mají odhlášené obědy a svačinky centrálně po dobu lyžařského kurzu. 

 


