
 
Vážení rodiče,  
i v letošním roce pořádáme pro žáky 4.-5. ročníku lyžařský kurz, který v případě volných kapacit 
doplníme zájemci ze 6. ročníku. Kromě sjezdového lyžování chceme pro zpestření zařadit i jakousi 
„ochutnávku“ běžeckého lyžování. Vybavení na sjezdové lyžování je povinné, běžeckou výbavu si děti 
mohou vzít navíc, případně budeme mít několik kusů základního vybavení k zapůjčení (běžecké lyže, 
hole, běžecké boty).  
Pokud Vaše dítě na kurz nepojede, vraťte prosím podepsanou spodní část pouze s vyplněným jménem 
a zaškrtnutou možností „nezúčastní se“.  
 
Místo: Bedřichov v Jizerských horách, penzion Eva 
Termín: 15.-21. 1. 2023  

 odjezd v neděli 15. ledna dopoledne (stravování začíná obědem) 

 návrat v sobotu 21. ledna kolem poledne (stravování končí snídaní) 
Předpokládaná cena – by neměla přesáhnout 5 000 Kč, cena zahrnuje:  

 ubytování 

 plná penze – 5 x denně  

 pitný režim (čaj) 

 permanentka na vleky 

 doprava autobusem  

 drobné odměny 
 
Platba bude provedena ve dvou splátkách, které budou zadány prostřednictvím Edookitu (neplaťte 
prosím dříve, než se Vám objeví platba v Edookitu):  

 záloha ve výši 3 000 Kč (zaplacena do konce listopadu) 

 doplatek ve výši 2 000 Kč (uhrazen do konce prosince) 
Vyúčtování akce bude provedeno po návratu a případný přeplatek bude převeden na zálohy na akce, 
neprojevíte-li přání vyřešit to jinak. 
 
 
V Praze-Lipencích dne 1. 11. 2022    Jitka Krůtová, vedoucí kurzu 

 
 

………………………………………….……….. zde oddělte ……………………………………………………… 
 

Závazná přihláška na lyžařský kurz 
(odevzdejte třídnímu učiteli do 11. 11. 2022) 

 
Lyžařský výcvikový kurz v termínu od 15. do 21. ledna 2023 v Bedřichově v ceně do 5 000 Kč. 
 
Jméno dítěte: ___________________________________________Třída: _________  
 
Zúčastní se – nezúčastní se  
 
 
Pokud se Vaše dítě zúčastní, vyplňte prosím i následující část: výška _______ vel. bot _______ 
 
Zkušenosti dítěte: 

sjezdové lyžování:  běžecké lyžování:    
 pokročilý     pokročilý     
 začátečník    začátečník    
 nikdy nezkoušel    nikdy nezkoušel    
 má vlastní výbavu   má vlastní výbavu    

 

 
 
Datum: ___________  Podpis rodičů: __________________________ 


