INFORMACE A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2018
Lyžařský výcvikový kurz (LVK) je pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 2. a 5. ročník
osmiletého studia (sekunda, kvinta) povinnou součástí částí školního vzdělávacího programu.
Důvodem neúčasti mohou být jen závažné finanční nebo zdravotní důvody doložené lékařským
potvrzením. Pokud se ovšem v některé třídě vyskytne větší počet žáků, kteří se kurzu z výše
uvedených důvodů nebudou moci zúčastnit, nebude pro takovou třídu kurz vůbec organizován.
Věříme, že k této situaci nedojde neboť LVK je tradiční akcí středoškolského studia, na kterou žáci
vždy rádi vzpomínají. Nejde jen o lyžařský výcvik ale i o společný pobyt třídního kolektivu, proto je
žádoucí, aby třída absolvovala kurz pokud možno společně.
Po předchozích zkušenostech jsme se rozhodli i ve školním roce 2017/2018 nabídnout 2
varianty LVK – 7 denní sjezdový a běžecký výcvik v Krkonoších na Benecku a 5 denní sjezdový
výcvik v rakouských Alpách. Protože je nutné zajistit místa na ubytování v dostatečném předstihu,
zasíláme následující informace a žádáme o vyplnění přihlášky a odevzdání ještě před prázdninami.
Podle zájmu pak rozhodneme o jednotlivých variantách. Podrobné informace Vám budou poskytnuty
na třídních schůzkách v listopadu, zatím jen to nejdůležitější pro výběr kurzu.
Obě varianty by měly proběhnout ve stejném termínu, s největší pravděpodobností v týdnu
od 27.1. do 3.2.2018.
1. kurz v Krkonoších, hotel Krakonoš, Benecko (27. 1. – 3. 2. 2018)
Předpokládaná cena je 3 600 Kč, v ceně je zahrnuto ubytování, stravování (plná penze 420 Kč
za den), doprava, drobný materiál. Záloha 1 500 Kč bude splatná do 13. 10. 2017, doplatek 2100 Kč
do 15. 12. 2017. V ceně není permanentka, bude placena až na místě (vloni cca 900 Kč). Na kurzu
bude probíhat běžecký a sjezdový výcvik na lyžích pro pokročilé i pro úplné začátečníky (není tedy
nutné umět lyžovat, naopak LVK může být první zkušeností s touto u nás tak oblíbenou a rozšířenou
aktivitou).
2. kurz v Rakousku, místo bude určeno, v minulých letech jsme využili oblast v okolí Lienzu,
případně Saalbach (28. 1– 3. 2. 2018; odjezd z ČR v neděli večer, odjezd z Rakouska v pátek večer)
Kurz je organizován ve spolupráci s CK, předpokládaná cena je 7 600 Kč. V ceně je zahrnuto:
ubytování na 4 noci s polopenzí ve 2 – 4 lůžkových pokojích, doprava autobusem tam, nazpět a po
celou dobu kurzu, pětidenní skipas, cestovní výdaje pedagogického dozoru, pojištění CK proti
úpadku, cestovní pojištění osob a základní služby delegáta. Záloha 3000,- Kč je splatná do
13.10.2017, doplatek 4600,- Kč do 15.12.2017. Tento kurz je určen zejména pro pokročilejší lyžaře,
základní výcvik pro začátečníky zde nebude organizován!
Na přihlášce vyplňte požadovanou variantu kurzu (pokud se pro menší zájem nebude konat
kurz v Rakousku, bude žák automaticky zařazen do kurzu v Krkonoších). Prosíme, přihlášku
odevzdejte osobně v kanceláři školy nebo zašlete poštou tak, aby byla doručena do 4. 7. 2017!
……………….odstřihněte………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………odstřihněte…………….

Přihláška – LVK 2018
Jméno žáka:

Třída:
……….……………………………………………….…….…

……………

celé jméno a příjmení hůlkovým písmem

(ve šk. r.2017/18)

Můj syn, dcera: (zakroužkujte vybranou variantu)
a) se zúčastní LVK v Krkonoších

ANO

NE

b) se zúčastní LVK v Rakousku

ANO

NE

c) se nezúčastní LVK z důvodů:

ZDRAVOTNÍCH

FINANČNÍCH

V Litoměřicích, 30. 6. 2017
…………………………………………

čitelně jméno zák. zástupce

………………………………………..

podpis zák. zástupce

…………………………………..

podpis žáka

