Základní informace pro účastníky lyžařského kurzu 2. A,B
Termín: 4. 2. – 9. 2. (2.A) a 11. 2. – 16. 2. (2.B) 2018 (neděle – pátek)
Místo: penzion Rojas, Mýto pod Ďumbierom, SR
Vedení kurzu: Tomáš Studenec, Ilona Helisová, Martin Císař, Jana Kozlovská
Kurz je povinný, bez jeho absolvování není možno přistoupit k maturitě. Po celou dobu kurzu
platí bez výjimky školní řád.
Odjezd: v neděli v 7.00 hodin od budovy školy zájezdovým autobusem
směr – Hulín, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm…
Na základě písemné žádosti rodičů a osobní domluvě žáka s vedoucím kurzu je možné nastupovat
a vystupovat po uvedené trase.
Příjezd: v pátek k budově školy přibližně v 17.30 hodin (dopoledne 3 hod. vstup do Tatralandie)
Ubytování: 3 – 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (www.rojas.szm.com)
Stravování: polopenze (snídaně formou bufetu; večeře výběr ze 2 jídel + pitný režim, stravování
začíná v neděli večeří, končí v pátek snídaní)
Sjezdové tratě:
Lyžařský areál Mýto pod Ďumbierom (www.skicentrummyto.eu)
Finanční rozpočet
3.800,- Kč (ubytování, stravování, pojištění léčebných výloh a doprava) – celou částku je nutné
zaplatit do odjezdu na kurz (optimálně do 20. ledna 2017) !!!
+
30 Euro - permanentka na 4 a ½ lyžařského dne
cca 10 Euro (dle aktuálního ceníku, vstupné do aquaparku Tatralandie), 4 Euro (Bystrianská jaskyňa)
- tyto dvě aktivity nejsou povinné, je to nabídka navíc
ČÁSTKA V EURECH SE BUDE VYBÍRAT V NEDĚLI VEČER PO PŘÍJEZDU NA KURZ !!!
+
Doporučujeme min. 15 Euro kapesné (výdaje na stravování v polední přestávce, sladkosti, nápoje
pohledy apod.).
Vyúčtování kurzu bude provedeno do 30 dnů od termínu konání kurzu.
Možnost půjčení lyžařské výzbroje (ve škole) včetně lyžařské helmy (Skisport Janoušek – půjčovna
lyží -www.skisport.cz, e-mail: skisport@skisport.cz)
JELIKOŽ JE LYŽAŘSKÝ KURZ SOUČÁSTÍ OSNOV STUDIA 2. ROČNÍKU SPgŠ,
POVAŽUJEME LYŽAŘSKOU HELMU ZA POVINNOU SOUČÁST LYŽAŘSKÉHO
VYBAVENÍ KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA KURZU !!!
Pro další podrobné informace kontaktujte vedoucí lyžařského kurzu (t.studenec@ped-km.cz,
i.helisova@ped-km.cz) nebo čtěte odkazy na internetu.

