Lyžařský výcvik 2022 5. ročník ZŠ Skřipov
Lyžařského kurzu se mohou zúčastnit žáci, kteří májí certifikát o
očkování nebo o prodělání nemoci (nejdéle 180 dní od prodělání nemoci)
a neočkovaní žáci, kteří budou mít platný RT-PCR test. Test je nutné
absolvovat nejdříve v pátek 25.2.2022 (platnost 72 hodin).
Sraz účastníků nejpozději 7:30 z důvodu preventivního testování Agtesty
před odjezdem.
Informace ohledně testování před odjezdem budou upřesněny před
jarními prázdninami.
Termín:
28. 2. – 4. 3. 2022
Ubytování:
Hotel Brans Malá Morávka
Stravování:
Plná penze (Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina,
večeře, pitný režim)
Lyžování:
Ski areál Kopřivná
Cena ubytování:

2155 Kč

Cena skipasu:

2000 Kč

Cena dopravy:

350 Kč

Příspěvek obce Skřipov: 1000 Kč
Příspěvek SRPDŠ:

100

Celková cena:

1405 Kč + skipas

Povinné vybavení: Seřízené sjezdové lyže, helma, vhodné oblečení, rukavice.
Před nástupem do autobusu předložíte:
1. Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte (formuláře budou dětem rozdány)
2. Posudek lékaře-dětský lékař (mohou donést i dříve)
3. Potvrzení o seřízení lyží
4. Pro neočkované žáky: Za účely přepravy na lyžařském vleku potvrzení,
že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR
vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Lyžařský výcvik 2022 7. ročník ZŠ Skřipov
Lyžařského kurzu se mohou zúčastnit žáci, kteří májí certifikát o
očkování nebo o prodělání nemoci (nejdéle 180 dní od prodělání nemoci)
a neočkovaní žáci, kteří budou mít platný RT-PCR test. Test je nutné
absolvovat nejdříve v pátek 25.2.2022 (platnost 72 hodin).
Sraz účastníků nejpozději 7:30 z důvodu preventivního testování Agtesty
před odjezdem.
Informace ohledně testování před odjezdem budou upřesněny před
jarními prázdninami.
Termín:
28. 2. – 4. 3. 2022
Ubytování:
Hotel Brans Malá Morávka
Stravování:
Lyžování:

Plná penze (Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina,
večeře, pitný režim)
Ski areál Kopřivná

Cena ubytování:

2275 Kč

Cena skipasu:

2000 Kč

Cena dopravy:

350 Kč

Příspěvek obce Skřipov: 1000 Kč
Příspěvek SRPDŠ:

100 Kč

Celková cena:

1525 Kč + Skipas

Povinné vybavení: Seřízené sjezdové lyže, helma, vhodné oblečení, rukavice.
Před nástupem do autobusu předložíte:
1. Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte (formuláře budou dětem rozdány)
2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti-dětský lékař (mohou donést i dříve)
3. Potvrzení o seřízení lyží
4. Pro neočkované žáky: Za účely přepravy na lyžařském vleku potvrzení,
že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR
vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

