
LYŽAŘSKÝ KURZ s denním dojížděním pro  

5. ročníky 

Chceš si užít zábavu na sněhu a ještě k tomu se naučit lyžovat? 

ZŠ Lipník nad Bečvou pořádá pro své žáky lyžařský výcvikový kurz s denním 

dojížděním. 

Termín: 9. – 13. března 

Místo konání: Ski areál Troják Hostýnské hory 

Předběžná cena: 2.000,- V případě nevyčerpání celé částky se přeplatky vracejí vždy po ukončení kurzu. 

V případě nižšího počtu žáků se cena může navýšit.  

Obecné informace: strava je zajištěna na místě (polévka a pečivo, teplý čaj, oplatek). Úschova lyží přímo 

v areálu. Kurz je určený jak pro lyžařské začátečníky, tak i pro ostřílené lyžaře a snowboardisty.  

Povinnosti účastníka: každý účastník kurzu musí mít bez výjimky lyžařskou helmu snowboardista navíc 

chránič páteře a zápěstí. 

 

Vážení rodiče, prosíme Vás o vyplnění a odevzdání této závazné přihlášky. 

Jde o závazné zjištění zájmu a případné neodevzdání přihlášky bude bráno jako nezájem o účast na 

lyžařském výchovně–vzdělávacím kurzu. 

Žáci, u kterých se v průběhu školního roku vyskytnou závažné kázeňské prohřešky, mohou být z účasti 

na LVVK vyloučeni. Dále na lyžařský kurz nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto 

pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. 

V případě zájmu o účast Vaší dcery či syna na lyžařském kurzu vyplňte i další část této přihlášky a 

odevzdejte ji třídnímu učiteli Vašeho dítěte.  

Budeme se na Tebe těšit. Lyžím a sněhu ZDAR!  

 

---------✂--------------návratka (do pátku 6.12.2019 ) – odevzdat do kabinetu TV -----------✂--------  

MÁM / NEMÁM* závazně zájem, aby se můj syn / dcera ......................................................................... 

zúčastnil(a) ve školním roce 2020 lyžařského kurzu. Třída: ……………………  

V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte zajistím jeho okamžitý individuální odvoz 

domů, ještě před stanoveným termínem společného návratu.  

Oznámkujte podle subjektivních pocitů stupeň lyžařských dovedností Vašeho dítěte na stupnici od 1 do 5, 

kdy 1 = výborný lyžař a 5 = nelyžař!  Zakroužkujte, jestli máte zájem o výuku lyží nebo snowboardu.  

 1  2  3  4  5    lyže  snowboard  
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