Informace k lyžařskému kurzu 2022
Místo: Skiareál Kopřivná , ubytování: Horský hotel Brans Malá Morávka
http://www.brans.cz/
Termín:

28. únor (pondělí) – 4. březen (pátek) 2022 (5 dnů lyžování)

Sraz:

V pondělí 28.2.2022 v 7:30 hod. z důvodu preventivního Agtestování

Odjezd:

odjezd z Kopřivné je v pátek 4.3.2022 přibližně ve 13.00 hod., očekávaný příjezd autobusu
k budově školy mezi 14,30 - 15,30 hod. (bližší informace aktuálně přes mobil)

Platba:

Částku za ubytování a dopravu činní 1405 Kč. Obec Skřipov přispěla každému dítěti částkou
1000 Kč. Skipas v této částce není započítán, jelikož se bude platit před nástupem na jarní
prázdniny do 18.2.2022.
Částku 1405 Kč prosím uhraďte do 11.2.2022 na účet: 27-5792860297/0100 do kolonky
Variabilní symbol uveďte číslo, které Vám bylo přiděleno (příklad: 220500-kód pro
lyžařský kurz + 3místné číslo, které Vám bylo přiděleno).

Informační schůzka: 27.1.2022 17:00 Online před google meet Bc. Zuzana Kramolišová https://meet.google.com/dru-yjks-vao

Lyžařská výstroj: Sjezdové lyže, hole, boty, doporučujeme sjezdové brýle, povinně přilbu (z důvodu
bezpečnosti. Všichni lyžaři sebou povinně hole!!!
Oblečení:

zimní bunda, dvoje rukavice (ne vlněné), šála nebo šátek, čepice na uši, oteplovačky
(kombinéza), spodky (termoprádlo), trička (rolák), ponožky (tenké, hrubé), podkolenky,
pyžamo, tepláková souprava, spodní prádlo, svetr (nejlépe dva), kapesníky, přezůvky. Masku
na maškarní večer (téma pyžamová párty, doneste si vaše nejzajímavější pyžamo). Škola
neručí za cenné věci (mobily, MP3, přehrávače atd.). Předpokládejte velmi mrazivé
počasí ! Roušku a respirátor.

Toaletní potřeby: Věci osobní hygieny, ručník, krém na opalování, jelení lůj, náplasti, krém proti mrazu
(neobsahující vodu).
Různé:

pohodlné turistické nepromokavé boty na vycházky, společenské hry, knížku, hudební nástroj,
psací a poznámkové potřeby, menší batoh, láhev na pití (každý den je připraveno dostatečné
množství čaje), rozpustné nápoje v sáčcích, doporučujeme baterku.
Po celou dobu pobytu včetně cesty platí přísný zákaz pití energetických nápojů!

Peníze sebou:

Drobné kapesné.

Storno poplatky: Upozorňujeme, že jsme se smlouvou zavázali zaplatit storno poplatky za každou osobu při
zrušení

a) od 30 dnů před nástupem bez poplatku
b) 30-21 dnů před nástupem 30% ceny pobytu,
c) 20-10 dnů před nástupem 50% ceny pobytu,
d) 10 a méně dnů před nástupem 100% ceny pobytu.

Odhlásit dítě z pobytu je nutno včas a písemně z vážných důvodů!
Posudek lékaře: Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, V Praze 22.12.2005, čj.
37014/2005-25 říká:

„Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a
dorost, který dítě registruje. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Posudek
o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní
způsobilosti dítěte. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte předloží zákonný zástupce vysílající škole.“

Navštivte lékaře co nejdříve – posudek má platnost 1 rok (platné jsou loňské posudky). Škola posudek rodičům
vrací. Vzor posudku vydáme přihlášeným žákům.
NEZAPOMENOUT:
Čestné prohlášení (ne starší 1 den): dítě odevzdá v den nástupu (formulář vydáme přihlášeným žákům).
Kartu pojištěnce zdravotní pojišťovny.
Prohlášení o odborném seřízení výzbroje (vydá půjčovna nebo sepíší rodiče).
Jídlo a pití na první den (na oběd máme zajištěnou polévku).
Nebrat zbytečnosti, děti budou mít program po celý den.
Upozorňujeme na možnost příspěvku na pobyt nebo na skipas u některých zdravotních pojišťoven nebo
také mohou přispívat zaměstnavatelé. Informujte se! (Potvrzení, popř. fakturu na požádání vydáme).
Další informace podá vedoucí zájezdu Zuzana Kramolišová, tel.:728135491 nebo e-mail:
zuzka.kramolisova@seznam.cz popřípadě přes aplikaci Bakaláři.

