ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace
Tř. Spojenců 702/8, Olomouc 772 00
http://zsspojencuol.com/LVK.php

Pokyny pro účastníky LVK –SPORTHOTEL KURZOVNÍ
11.3. – 16.3.2018
Odjezd: 11.3. (Ne) z park. Billa „u letadla“ v 13:15
Sraz účastníků: v 13:00
Příjezd: 16.3. (Pá) kolem 16:00
Pokyny pro přepravu:
• lyžařské vybavení /lyže, hole – svázané nebo v obalu/
• zavazadlo – batoh nebo sportovní taška + taška na boty /či vše v jednom/
• žáci, kteří trpí nevolností v autobuse si vezmou lék
• stravování začíná 11.3. večeří
Vybavení na LVK:
Lyžařská výzbroj:
Sjezdové lyže, boty a hole nebo snowboard a boty, zájemci o výlety na běžkách, běžecké lyže, boty a
hole, všichni povinně lyžařskou helmu, běžecké i sjezdové vosky (nepovinné)
Lyžařská výstroj:
Svrchní oblečení pro denní lyžování /bunda, kalhoty, kombinéza, apod./, spodní prádlo, trička, mikiny
(funkční prádlo), ponožky, čepice, rukavice – i náhradní, šálu nebo šatek
Osobní věci:
Kartičku pojištěnce, věci osobní hygieny, krém na obličej, pomádu na rty, sluneční a lyžařské brýle,
pyžamo, oblečení do hotelu, přezůvky.
Peníze na vleky: 1000 Kč (žáci odevzdají na první schůzce v hotelu)
Peníze na osobní potřebu /čokolády, oplatky, limonády/ dle zvážení rodičů. Doporučená částka 50-60
Kč /den.
Ve vlastním zájmu dbejte uvedených pokynů, abyste prožili příjemný pobyt na horách s mnoha
zážitky a ve zdraví se vrátili domů a do školy.
Poznámka: Kdo zvolil možnost platby - a/ záloha 1500 Kč na účet školy, zbývající část 1100 Kč
uhradí neprodleně, termín je do 22.2.2018 také na účet školy
Vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Fleško
Zde odstřihněte (odevzdejte u autobusu při odjezdu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohlašuji, že mé dítě ……………………………………….., žák/yně ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8,
• nepřišlo v předchozích 14 dnech do styku s infekčním onemocněním a ani nejeví známky
akutního onemocnění (např. horečky, průjmy),
• že má odborně seřízené bezpečnostní vázání,

•

•

při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku dítěte zajistíme jeho
odvoz domů na naše náklady,
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 pravidelně užívá a způsob jejich užívání.
Dítě je vybaveno dostatečnou zásobou léků.

Dne 11.3. 2018

-----------------------------------Podpis zákonného zástupce

