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Informace pro zákonné zástupce
Termín

14. února (neděle) – 20. února (sobota) 2021

Odjezd

14. února 2021 z Hus. náměstí v Nechanicích – v 10:00 hodin
sraz v 9:45 hod. na Hus. náměstí v Nechanicích

Návrat

20. února 2021 cca v 11:30 hod. na Hus. náměstí v Nechanicích

Místo

Hotel Šerlišský mlýn, Deštné v Orlických horách
tel. číslo 494 663 245

Cena

Kč 2.600,- (cena zahrnuje ubytování, stravování, dopravu autobusem, pitný režim na chatě)
Pozor! Cena platí pro žáky, kteří mají zaplacené příspěvky SRPŠ!
Úhradu (záloha + doplatek) je nutné zaplatit nejpozději do 20. ledna 2021 v kanceláři školy,
popř. vedoucímu kurzu P. Soukalovi.
Stravování začíná obědem a končí snídaní.

Povinné vybavení: sjezdové lyže se seřízeným vázáním
lyžařské boty a hole (plně funkční a vyzkoušené)
(běž. lyže, hole a boty zapůjčí škola, kdo má, vezme vlastní)
snowboard (včetně sychrovacího pásu) + boty (vyzkoušet)
lyžařská přilba
Doporučený seznam věcí:
Šusťáková souprava, zimní bunda, teplá zimní obuv, oteplovačky nebo kalhoty na sjezd/snowboard, 5 párů
teplých ponožek, 4 páry bavlněných ponožek, 2x čepice (popř. čelenka), šátek či šála, 3x rukavice, 2x svetr
nebo mikina, 4x bavlněné tričko (kdo má, vezme termoprádlo), spodní prádlo, oblečení pro pobyt na chatě,
pyžamo, přezůvky, hygienické potřeby (pasta, kartáček, ručníky, sprch. gel), lyžařské brýle, sluneční brýle,
ochranné pomůcky (páteřní pás, bederní pás), mastnější krém, tyčinka na rty, kapesné dle uvážení rodičů,
karty či jinou společenskou hru, menší batoh, šití či zavírací špendlík. Na cestu tam vezměte svačinu a pití (do
autobusu) + petlahev na pitný režim na chatu.
Vzhledem k tomu, že v ubytovacím zařízení nebudeme sami, nedoporučujeme brát s sebou cennosti (MP3
přehrávače, notebooky, tablety...). Případné zničení či ztrátu nebude škola řešit!
Důležité doklady (odevzdáte před odjezdem v obálce, na obálku napište příjmení a tel. čísla rodičů)
1) kartička zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
2) doklad o seřízení lyží (pro snowboard prohlášení o stavu výzbroje)
3) posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře
4) prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti
5) Kč 1.500,- na vleky
Pokud někdo užívá pravidelně léky nebo trpí alergií, rodiče jsou povinni oznámit tuto skutečnost
zdravotníkovi kurzu (E. Hruškové) před odjezdem na LVVZ. Léky s sebou!
!POZOR!

Lyže i hůlky budou ve vaku na lyže, popř. budou svázány řemínky na lyže. Jako zavazadlo
rozhodně nepoužívejte igelitové tašky – hrozí riziko protrhnutí a ztráty obsahu tašky.
Doporučujeme batoh či velkou sportovní tašku, v krajním případě kufr na kolečkách.

S případnými dotazy či problémy se obraťte na p. učitele P. Soukala

tel: 739 456 306
mail: soukal@zsnechanice.cz

