Lyžařský a snowboardový kurz GOA Bučovice
14. - 19. 1. 2018 KARLOV
Vedoucí kurzu:
Odjezd neděle 14.1.
Návrat pátek 19.1.
Cena:
WWW stránky chaty:
Sjezdovky a ceny:

Mgr. Jan Stavělík (tel.: 605 578 559)
9:45 sraz na parkovišti u Arkády, 10:30 odjezd (stravování začíná obědem)
návrat asi v 11:30 (stravování končí snídaní)
2.700,- Kč (ubytování, strava, doprava tam a zpět)
http://www.hotelkarlov.cz/
v r. 2017 byla 350,- Kč/den + 50,- Kč vratná záloha (aktuálně na http://skikarlov.cz/)

Způsob platby (nutno uhradit do 8. 12. 2017)
a) v hotovosti – odevzdat po příchodu do školy třídnímu učiteli (v případě nepřítomnosti uložit v kanceláři)
b) převodem na účet školy – zájemci o tento způsob se předem nahlásí (bude jim přidělen variabilní symbol)
Výzbroj:
Lyže nebo snowboard v bezvadném stavu (je potřeba doložit potvrzením z odborného servisu). V případě, že
nebude při odjezdu potvrzení předloženo, rodiče svým podpisem potvrdí převzetí odpovědnosti za případné
následky. Lyže a hole musí být kvůli snadnějšímu nakládání a proti poškození zabaleny do vaku.
Výstroj:
 na chatu - přezůvky, pyžamo, oblečení na chatu (rifle, mikina,...)
 na lyžování a vycházky - teplá bunda, sjezdové kalhoty, přilba, 2 páry rukavic, 2 čepice, šála nebo šátek, brýle
(sjezdařské/sluneční), jelení lůj, opalovací krém, nepromokavé zimní boty
 kapesné – na vleky, bufet v místě ubytování
 dále – psací potřeby, toaletní potřeby, šití, spínací špendlíky
Pozor ! Nezapomeňte léky (pokud jsou předepsané lékařem), kartu pojištěnce, občanský průkaz a vyplněné
čestné prohlášení rodičů (formulář se bude rozdávat až v týdnu před odjezdem na kurz).
V Bučovicích dne 6. 9. 2017

Mgr. Jan Stavělík
vedoucí kurzu
…..................................................................................................................................................................................
PŘIHLÁŠKA NA LVK GYMNÁZIA A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE
KARLOV 14. - 19. 1. 2018
Přihlašuji (jméno a příjmení)________________________________________ třída _________ na lyžařský
výcvikový kurz GOA Bučovice v termínu 14.- 19. 1. 2018. Zavazuji se do 8. 12. 2017 uhradit částku 2.700,- Kč a to
(zakřížkujte Vámi vybranou možnost)
O hotově
O převodem na účet
Beru na vědomí, že v případě neúčasti může poskytovatel služeb požadovat storno poplatky za zrušený pobyt
a/nebo bude stržena částka za dopravu.
V_________________________dne_____________

________________________
Podpis zákonného zástupce

