
Vážení rodiče, 

i letos, již tradičně, pořádáme lyžařský kurz pro naše žáky. Pro letošní rok jsme opět vybrali moderní, plně uměle 

zasněžované středisko Herlíkovice s množstvím vleků i lanovkou a s ubytováním přímo pod vleky. 

Pokud chcete, aby se vaše dítě naučilo lyžovat, zdokonalilo se v lyžování a užilo si týden na horách se svými 

kamarády, věnujte pozornost následujícím informacím. 

 

Lyžařský kurz 

Informace pro žáky a rodiče 
 

Odjezd: Ne 10.1. 2016 v 8,30 z Debře od školy 

Příjezd: Pá 15.1. 2016 (v 15,00 z Herlíkovic) v cca 17,00 do Debře 

Lyžařské dny: Ne odpoledne + Po – ČT celý den, Pá dopoledne = 5 dnů 

Místo: Herlíkovice, penzion Mlýn (ubytování přímo pod sjezdovkou!!; celý areál vybaven umělým zasněžováním!!) 

 2x čtyřsedačka, 5x vlek, 12,4 km sjezdových tratí (http://www.snowhill.cz/herlikovice/mapa-arealu) 

http://www.pension-herlikovice.cz/ 

Cena ubytování a plné penze: 395,- Kč / den (1975,-/5 nocí s plnou penzí + Pá oběd 70,-), Dopravu uhradí KRPŠ. 

Stravování: plná penze a pitný režim, možnost dokoupení nápojů a sladkostí v restauraci chaty 

Cena permanentky: cca 1500,-/5 dnů, 1200,-/4 dny 

Způsob a termíny placení:  

 Záloha 1000,- Kč se bude vybírat v hotovosti do 30. října 2015.  

 Doplatek ve výši 1050,- se bude vybírat v hotovosti do 20.12. 2015. 

 Peníze na vleky vzít s sebou! 

Neúčast po zaplacení nebo předčasný odjezd: 

Při neúčasti nebo předčasném odjezdu žáka z lyžařského kurzu ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů se škola 

bude snažit vrátit rodičům poplatky za neuskutečněný pobyt v maximální možné výši. Zpravidla ve výši 100%, nicméně 

tuto skutečnost nelze garantovat, protože škola je vázaná smlouvou s poskytovatelem ubytování včetně případných 

stornopoplatků, pro případ, že by neúčastnících se studentů bylo nepřiměřeně mnoho. 

Program kurzu: 

Kurz je zaměřen převážně na výuku a zdokonalení sjezdového lyžování. Součástí kurzu může být i seznámení s běžeckým 

lyžováním (v podobě lyžařské turistiky) v rozsahu jednoho dne, event. 2 x půl dne (záleží na možnostech a zájmu 

přihlášených žáků).  

Žáci, kteří preferují před sjezdovým lyžováním snowboarding, mohou mít jeho výuku zařazenu místo sjezdového 

lyžování. Výuka všech tří aktivit bude přizpůsobena i pro úplné začátečníky. 

 

Doplňující informace je možné získat u ředitele školy (tel. 724 760 659). 

Podrobné informace co s sebou dostanou žáci v období platby doplatku. 

 
Vážení rodiče. 

Vzhledem k tomu, že se blíží termín závazného potvrzení ubytovací kapacity a zaplacení zálohy ubytovateli, Vás 

prosím, pokud chcete, aby si Vaše dítě užilo týden na horách a naučilo se novým dovednostem, o vyplnění Přihlášky a její 

navrácení zpět do školy. 
Podrobné informace je možné získat osobně u vedení školy (popř. na tel. 724 760 659, nebo po emailu 

cerny@skoladebr.cz) 

S přáním hezkých dnů 
Jakub Černý, ředitel školy 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

Přihláška 

Náš syn (dcera) ……………………………………………třída…………se zúčastní lyžařského kurzu 

v Herlíkovicích pořádaného školou od 10.1. do 15.1. 2016. 

 Plná penze (ubytování a stravování) činí Kč 395,- na den, tzn., že celkové náklady na 5 dní včetně 

dopravy budou 2050,- Kč. Cena permanentky na 5 dnů lyžování bude cca 1500,-. 

Zálohu 1000,- Kč zaplatím do 30.10. 2015. Doplatek 1050,- uhradím nejpozději do 20.12. 2015. 
Peníze je třeba zaslat převodem na účet školy č. 51-6902640207/0100. Do poznámky zadat „jméno dítěte -  LVK“. 

 

V ........................................ dne: .......... ............................................... 

podpis rodičů 

http://www.snowhill.cz/herlikovice/mapa-arealu
http://www.pension-herlikovice.cz/

