
Závazná přihláška na lyžařský výcvikový kurz 

Zájezd pořádá v rámci výuky SŠDAM, Prostějov a zájezd je s pedagogickým doprovodem. 
                                                     Přihlášku odevzdejte do 15.11.2019. 

VYMEZENÍ ZÁJEZDU A ROZSAHU SLUŽEB  
Zájezd Lyžařský výcvikový kurz  Termín 3. – 7.2. 2020 
Pobytový 

 

 Přihlášku odevzdejte do 

15.11.2019. 
Konečná cena 

zahrnuje  

Ubytování – penzion s plnou penzí + 

svačinky, skipas, instruktoři. 

Místo výcviku Chata Kamzík, Klepáčov Doprava Bus – hradí KPŠ, jste-li členy 

Storno Pojištění- 

NENÍ 

Zajišťuje si 

každý 

individuálně!  

Doporučujeme sjednat 

úrazové pojištění a pojištění 

proti stornu. 

Nástupní a 

výstupní místa 

Čas nástupů a 

výstupů bude 

upřesněn. 

Prostějov – parkoviště u sportoviště 

školy 

Olomouc- aut.zast.Fakultní 

nemocnice směr do/ z centra 

Mohelnice-benzín.pumpa před/ za 

Mohelnicí směr z/ do Olomouce 

CENA ZÁJEZDU  :  
                                                           

                           4 200,- Kč  
bude vyúčtována podle skutečných nákladů 

a počtu účastníků. 

Termín zaplacení: 50 % ( 2 100,-Kč) do 15.12.2019, 

zbylých 50 % ( 2 100,-Kč) do 10.1.2020 

Účastníci tohoto školního zájezdu zaplatí částku  

na účet školy č.ú: 9583760247/0100, vs:2020 Do 

zprávy pro příjemce uveďte CELÉ JMÉNO 

ŽÁKA! 

 ÚČASTNÍK  ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU: 

Příjmení a jméno účastníka kurzu: Telefonní číslo žáka: 

 

 

 

Telefonní číslo na zákonného zástupce:  

  

PROHLÁŠENÍ rodičů žáka: 
 

Já, níže podepsaný/á: ……………………………………datum narození…………..………………………. 

 

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………….. 
jakožto zákonný zástupce výše jmenovaného žáka/studenta  souhlasím s jeho účastí na tomto zájezdu a prohlašuji, že 

jsem se seznámil se všeobecnými podmínkami pro tento školní zájezd, a že s nimi souhlasím. 

V případě, že žák po uhrazení záloh zruší svoji účast na LVK, bude zákonnému zástupci vrácena taková částka, která 

vznikne po odečtení stornopoplatků, které bude účtovat dodavatel služby. 

V případě neúčasti žáka na tomto zájezdu se finance nevrací. Přihláška je závazná. Pokud dojde k onemocnění, je 

žák/student chráněn jen v tom případě, že si sám sjedná komerční pojištění, vztahující se na storno zájezdu z důvodu 

nemoci. 

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

Podpis rodiče žáka/studenta                                                             Datum        
Další ustanovení: 

- žák doloží potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti k účasti na zájezdu ne starší 14 dnů 

      Trpím tímto onemocněním:………………..………………………………………………………………... 

      Pravidelně užívám tyto léky:………………………………………………………………………………... 

- žák doloží potvrzení z autorizovaného servisu o kontrole a seřízení lyžařské výstroje (lyže, snowboard) 

- žák je povinen lyžovat s přilbou a k tomu účelu si přilbu zajistí 

 

Zapůjčení vybavení - 600,- Kč/ týden (Není započteno v ceně. PLATÍ SE NA MÍSTĚ, ZVLÁŠŤ) 

Výška……………..      Váha……………       Velikost nohy……………..    

Co chci zapůjčit:    lyže             lyž. hole               snowboard             boty               helma  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Požadavek na stravu                bezlepková             vegetariánská                     bezmléčná 

 

Konečné vyúčtování proběhne po ukončení zájezdu. Žáci, kteří nejsou členy KPŠ doplatí podíl na dopravě 

zvlášť. Cena dopravy bude stanovena na základě vyúčtování dopravce. 
Podpisem souhlasím se zpracováním údajů pro účely LVK podle GDPR. 

 


