
Přihláška  

Souhlasím s účastí své dcery (svého syna) na výběrovém snowboardovém a lyžařském kurzu Hotelové 

školy v Poděbradech. Kurz bude probíhat ve dnech 16. - 21. 12. 2022 v Rakousku. 

 

 Byl jsem seznámen s tím, že má dcera (syn) má mít na snowboardový a lyžařský kurz: vlastní 

snowboardové vybavení/lyžařské vybavení, ochrannou přilbu, chránič páteře, úrazové připojištění do 

zahraničí (zahrnující snowboard/lyže), průkaz totožnosti OP/pas. Zároveň potvrzuji, že přihlašovaný 

student/ka není začátečníkem, tedy že jeho/její dovednosti na lyžích či snowboardu odpovídají náročnosti 

alpských svahů. Jedná se tedy o zkušeného lyžaře či snowboardistu. 

Jméno, příjmení……………………………….       Adresa……………………………………………… 

Třída……                        Datum…………………                     Podpis rodičů………………………….. 

…..……………………………………………………………………………………………………….. 

(odstřihněte a přineste se zálohou v hotovosti 1 000 Kč) 

Místo: Rakousko, Hotel Gasthof Lavanterhof, Tyrolsko v okolí města Lienz 

Odjezd: v pátek 16. 12. 2022 od hotelu Junior - Poděbrady (večer, čas bude upřesněn) 

Příjezd: ve středu 21. 12. 2022 v brzkých ranních hodinách  

 

Cena kurzu:  7 400,- Kč pro studenty nar. 2003 a mladší 

 7 550,- Kč pro studenty nar. 1997 – 2002 

 

Cena zahrnuje: 

- Dopravu autobusem po celou dobu akce 

- 3 noci s polopenzí 

- 4 denní skipas pro celou oblast – Sillian, Zettersfeld, Hochstein, St. Jakob, Mölltalský ledovec nebo 

Großglockner Skiareně Matrei – Kals 

- pojištění CK proti úpadku  

Přihlášení je možné po vyplnění přihlášky a složení zálohy v hotovosti 1 000 Kč do pondělí  

26. září 2022.  

Doplatek kurzu 6 400 Kč nebo 6 550 Kč (dle roku narození) uhraďte bezhotovostně do 28.10.2022  

na účet školy: 18431191/0100 

variabilní symbol – identifikační kód studenta (nikoliv RČ),  

specifický symbol – 3170. Do poznámky uveďte jméno a příjmení studenta. 

 

Tel. pedagogického dozoru: +420 603 272 871 (Mgr. Jan Kupr), +420 776 112 849 (Mgr. Skořepa Petr)  

 

Upozornění: V době kurzu platí zákaz konzumace alkoholických nápojů, užívání drog a kouření – 

odstavec 43 školního řádu.  Nedodržení tohoto ustanovení bude posuzováno jako hrubé porušení školního 

řádu. Výchovné opatření- podmínečné vyloučení s třetím stupněm z chování. 

Seznam věcí na snowboardový a lyžařský kurz: Vybavení: snowboard/lyže, boty na snowboard/lyže, 

přilba, chránič páteře, lyžařské brýle, toaletní potřeby, ručník, osobní léky, průkaz zdravotní pojišťovny, 

peníze pro vlastní potřebu (Eura/Kč). Oblečení: zimní boty, domácí obuv, snowboardové/lyžařské 

oblečení, rukavice 2x (silné), kulich 2x, ponožky nebo podkolenky 4x, spodní prádlo, oblečení do chaty 

(tepláky, tričko), pyžamo, kapesníky. 

Prohlášení (přinést v den odjezdu) 

Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému synovi (dceři) karanténní opatření a 

není mi známo, že v posledním týdnu přišel do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

Jsem si vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby mé prohlášení nebylo pravdivé. Jsem si 

vědom toho, že bych se v takovém případě dopustil přestupku podle § 6 zákona č. 200/1990  

 

Jméno, příjmení ……………….    Podpis zákonného zástupce……………… 

http://www.skifidelity.at/sillian-hochpustertal/,
http://www.lienzerbergbahnen.at/
http://www.bergbahnen-stjakob.at/
http://www.skifidelity.at/moelltaler-gletscher/
http://www.gg-resort.at/

