
 

 Informace pro účastníky lyžařského kurzu - 1. ročník   
 
Termín :  6. - 10. 1. 2020 
 
Místo :   Hütau, Jugend und Familienhotel HUTER*** (AUT) 

   
 

Odjezd :  v pondělí    6. 1. 2020       7:00    SPŠ stavební (Klavíkova)  
Návrat :  v pátek     10. 1. 2020     20:30   SPŠ stavební ČB 
 
 
Pro všechny studenty je POVINNÁ bezpečnostní helma. Doporučujeme bederní pás. 
Cestovní pojištění (úraz, následky, odpovědnost za škodu) je zahrnuto v ceně zájezdu. 
 
Na co nemám zapomenout? 
 
 
Určitě … Občanský průkaz (cestovní pas), sjezdové lyže s bezpečnostním vázáním (snowboard) 
lyžařské hole, lyž. boty, bezpečnostní helma, bunda a kalhoty na lyžování, lyž. brýle, zimní turistické 
boty, náhradní svetr, mikinu, toaletní potřeby, trika, funkční spodní prádlo, 2-3 teplé ponožky, 2 
rukavice, 2 čepice, šálu, menší batoh na svačinu, lahev (termoska), plavky 
 
Na chatu…obuv na přezutí, oblečení na chatu…společenské hry (karty, kniha) pero, papír… 
 
Co se bude hodit…trvanlivé potraviny (jako svačinu, nebo oběd), krém na opalování s vyšším 
faktorem, balzám na rty, dobrá nálada a nějaké €  (přibl. cena obědu 5-15 €…), bazén cca 5 € 
 
 
Cennosti (mobilní telefony, tablety, MP3…) jen na vlastní odpovědnost !!! 
 
Lyže sbalit do vaku na lyže. Lyžařské boty do tašky na boty.  Lyžařské oblečení navrch!!!  
 
 
Před odjezdem nezapomeň odevzdat  
 
- potvrzení z lyž. servisu o odborném seřízení vázání (případně prohlášení zák. zástupce) 
- kartu pojištěnce (kopie) 
- prohlášení rodičů (zákonného zástupce) ne starší 3 dny 
- před odjezdem nahlásit zdravotní potíže a odevzdat léky doktorovi kurzu   (MUDr. Milan Kobza) 
 
 
Doplatek za kurz 4 750 Kč  uhradit do 10. 12. 2019  na účet  CK, případně osobně  

          v kanceláři CK Sallytours 
  
VS:     prvních 6 čísel RČ  
Zpráva pro příjemce:   jméno a příjmení studenta + třída 
 
 Kdo podal žádost o příspěvek, tak částka příspěvku se započítává do již uhrazené částky. 
 
V případě nemoci nebo vážných okolností mě prosím hned kontaktujte.  
 
Tel.: +420 728 825 119 
E-mail: polgar@stavarna.eu 
Osobně: po-út-st-čt    15:30-16:30 po předchozí domluvě (tel., příp. e-mail) 
 
 
 
 S pozdravem       František Polgár – vedoucí kurzu    
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