
Lyžařský kurz - Itálie - Folgarida Marilleva  

https://www.ski.it/en/webcam-and-livecam 

Termín: 6. 2. - 11. 2. 2023 

Cena kurzu (předpokládaná)  - 8000,-  

je zahrnuto: 4 x ubytování s polopenzí, skipas na 4 dny ve středisku, doprava, pobytové taxy, 

ceny za energie a vodu 

Cena pojištění (předpokládaná) - 250,- na osobu u pojišťovny AXA 

 V ceně není zahrnuto povlečení a závěrečný úklid!! 

 

 

 

  Pokyny pro lyžařský kurz 

 

1. Při odjezdu 6. února 2023 odevzdat: 

 - čestné prohlášení  o bezinfekčnosti a o seřízení lyží  

2. Odjezd na hory: 

pondělí - 6. února 2023 v 8.15 hodin                                   

sraz - na Pražské u staré hasičárny - naproti Billa v 8.00 hodin 

3. Příjezd z hor: sobota – 11. února, v ranních hodinách ( 4.00 hodina )  

4. Co si vzít s sebou:  

  - pas - platný, průkaz pojištěnce, povlečení 

  - sepnuté lyže, lyžařské boty, SNB, lyžařská přilba,  batoh, velká kabela (NE 

IGELITOVÁ TAŠKA)  

  -  čepice, rukavice, lyžařské kalhoty (kombinéza), zimní bunda, svetr, rolák, spodky, 

podkolenky, teplé ponožky, spodní prádlo, šála (šátek), sjezdové brýle, sluneční brýle 

  - oblečení na pobyt: tepláková souprava (kalhoty), mikina, trika, svetr,pyžamo a přezůvky 

  - hygienické potřeby: ručník, kapesníky, kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, šampón, 

    hřeben, krém na obličej, jelení lůj na rty 

  - oblečení při přepravě: dlouhé kalhoty, tričko (mikina), bunda, dobrá zimní obuv 

  - do autobusu: batůžek (taška) - jídlo na cestu (začínáme úterý), pití, igelitový sáček... 

  - knížku, společenské hry, není WI-FI    

  - pokud někdo bere léky, vzít s sebou - nahlásí u autobusu zdravotníkovi 

  - kapesné (dle uvážení) - 100 Euro 

5. Strava:  

začínáme snídaní v úterý (v ceně je polopenze + pitný režim), končíme večeří v pátek 

 

 

 



NA LYŽAŘSKÉM KURZU PLATÍ ŠKOLNÍ ŘÁD!! 

 

Prohlašuji, že ani okresní hygienik, ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti 

…………………………………………………………………………………………………..

(jméno, příjmení, datum narození),    

které je v mé péči, karanténní opatření (karanténu, zvýšený zdravotní dohled) a že mi není též 

známo, že v posledním týdnu přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou 

nemocí. Jsem si vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo 

nepravdivé. 

● při onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku dítěte zajistíme jeho odvoz 

domů na naše náklady 

● kartičku zdravotní pojišťovny (nebo její kopii) mají žáci u sebe 

● že jsme nezatajili žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které by mohly být 

závažné vzhledem k činnostem na LVK (alergie, epilepsie, srážlivost krve, 

diabetes,…). Uvádíme seznam léků, které dítě pravidelně užívá, a způsob jejich 

užívání: dítě je vybaveno dostatečnou zásobou léků. 

● je odborně seřízeno vázání lyží, popřípadě čestně prohlašuji, že jsou lyže seřízeny  

 

Ve Znojmě, dne 5. února 2023             souhlas rodičů - podpis 

…………………………………..     
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