LYŽAŘSKÉ VÝCVIKOVÉ KURZY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU ZŠ TŘEŠŤ
LVK KRKONOŠE 2020
V rámci výuky TV proběhne v letošním školním roce LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ sjezdového
a běžeckého lyžování pro žáky 7. tříd.
LVK se uskuteční v penzionech KATEŘINA a BOWLING v Malé Úpě v Krkonoších
v termínu 18. ledna až 25. ledna 2020.
Cena LVK je 5.400,- kč a zahrnuje dopravu autobusem, ubytování s plnou penzí, lyžařské vleky a
pojištění. Přihlášení žáci zaplatí zálohu 2.000,- kč do 31. října 2019, doplatek 3.400,- kč do 30.
listopadu 2019. Obě platby budou placeny převodem na účet školy. ZŠ sdělí žákům podrobnosti
k platbě začátkem října 2019. Před odjezdem na kurz žáci odevzdají potvrzení o zdravotní způsobilosti
potvrzené lékařem. Počet míst je omezen na 40 žáků.
Povinná výbava:
SJEZDOVÉ LYŽE - bezpečnostní vázání seřízeno odborným servisem!
BĚŽECKÉ LYŽE – možnost zapůjčení v ceně 200,-kč/kurz (v omezeném počtu).
SNOWBOARD – pouze po předchozím oznámení v přihlášce (viz níže).
Pro všechny žáky je povinná lyžařská přilba, pro snowboardisty navíc chránič páteře, loktů, kolen a
zápěstí. Pro běžecké lyžování základní stoupací vosky, smývač vosků a hadr.
LVK ŘÁSNÁ 2020
V rámci výuky TV proběhne v letošním školním roce LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ běžeckého
lyžování pro žáky 7. tříd. LVK se uskuteční v CAMPU VELKOPAŘEZTÝ na Řásné v únoru 2020.
Termín může být s ohledem na sněhové podmínky změněn – bude včas upřesněno.
Cena LVK je 2.300,-kč a zahrnuje dopravu autobusem, ubytování s plnou penzí a pojištění.
Povinná výbava:
BĚŽECKÉ LYŽE - možnost zapůjčení v ceně 200,-kč/kurz (v omezeném počtu), základní stoupací
vosky, smývač vosků a hadr.
……………………………………………………………………………………
Závazná přihláška:
Závazně přihlašuji svého syna (dceru) na lyžařský kurz (zakroužkujte X):
•
•
•

X V Krkonoších – sjezdové lyže + běžecké lyžování
X V Krkonoších – snowboard + běžecké lyžování
X Na Řásné – běžecké lyžování

Jméno a příjmení žáka: ………………………………………….. Třída: ………………
Podpis rodičů: ……………………………
Přihlášku odevzdejte do 6. září 2019 v kabinetu TV

