LYŽAŘSKÉ KURZY GYMNÁZIA NA ZATLANCE
PRO 2. ROČNÍK – ZIMA 2013/14

Každoroční tradicí GnZ je nabídka lyžařských kurzů pro druhé ročníky. Nabídka se snaží vyhovět
a uspokojit přání studentů na program a místo realizace.
Na Zimu 2013/14 jsme připravili následující nabídku:

I.
II.
III.

ZETTERSFELD 2. U, V - Lienzské Dolomity (Rakousko)
ZETTERSFELD 2. X, Z - Lienzské Dolomity (Rakousko)
LOVČENKA – Rokytnice nad Jizerou (Krkonoše)

PROGRAM: sjezdový výcvik začátečníci i pokročilí, carvingové lyžování, snowboarding, soutěže.

ZETTRSFELD 1.

pro 2. U,V

18.1. - 24.1.2014

7300,- Kč

5 ti denní lyžování, 4 dny plná penze.
Lyžuje se v nadm. výšce 1500 až 2500 m. Terén je vhodný pro méně i velmi dobré lyžaře a
snowboardisty. Je zde 40 km sjezdových tratí všech obtížností - 95 % tratí je uměle
zasněžováno.
• Horská chata je v krásném prostředí, přímo u horní stanice kabinové lanovky. 40 míst
• Cena : cca 7300,- Kč + cca 300,- pro - instruktora dle počtu přihlášených
•
•

•
•

zálohy 2000,- kabinet Tv (Hrbek, Damašková)
Více na : www.lienzer-bergbahnen.at

ZETTERSFELD 2. pro 2. X,Z

22.1. - 28.1.2014

7300,- Kč

5 ti denní lyžování, 4 dny plná penze.
Lyžuje se v nadm. výšce 1500 až 2500 m. Terén je vhodný pro méně i velmi dobré lyžaře a
snowboardisty. Je zde 40 km sjezdových tratí všech obtížností - 95 % tratí je uměle
zasněžováno.
• Horská chata je v krásném prostředí, přímo u horní stanice kabinové lanovky. 40 míst
• Cena : cca 7300,- Kč + cca 300,- pro - instruktora dle počtu přihlášených
•
•

•
•

zálohy 2000,- (Kimlová, Karásková, Moravec)
Více na : www.lienzer-bergbahnen.at

LOVČENKA

zaměření na běžky, prodloužený (+ čt, pá) poslední víkend v březnu 2014

2000,- Kč

na kurz se mohou hlásit i studenti přihlášení na předchozí kurzy.
4 denní kurz běžeckého lyžování (klasika i bruslení) a sjezdového lyžování
dopolední sjezdové lyžování popř. snowboarding – Rokytnice 800 – 1300 m
Celodenní výlet, závody
Chata Lovčenka přímo na stanici sedačkové lanovky …. 30 míst
• Cena : cca 2 000,- Kč + cca 300,- pro instruktora snowboardingu (pro snowboardisty)
•
•
•
•
•
•

http://www.rokytnice.com/

Přihláška bude potvrzena odevzdáním zálohy 2000,- Kč do stanoveného termínu. Záloha je
nevratná a bude použita pro zprostředkovatele služeb, autodopravce a pro náklady spojené
s přípravou kurzu (výjimkou jsou zdravotní komplikace)
v ceně kurzu není zahrnuto připojištění cestovních výloh (zdravotní) a pojištění odpovědnosti

PŘÍHLÁŠKY od 16.10. do 6.11. 2013 (+ 2000 Kč záloha (500,- Lovčenka) – kabinet TV)

www.tvzatlanka.ic.cz – více info

PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ S ÚČASTÍ STUDENTA NA LYŽAŘSKÉM KURZU,
ORGANIZACÍ A S PODMÍNKAMI REALIZACE SPORTOVNÍHO KURZU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (prosím doplňte)
LYŽAŘSKÝ KURZ …………………………………

CENA KURZU: …………………………..

MÍSTO KONÁNÍ: ……………………………………. TERMÍN KONÁMÍ: ………………………
(cena zahrnuje: dopravu, ubytování, plná penze, skipas, instruktory, náklady na organizaci a materiál.)
v ceně není zahrnuto pojištění cestovních zdravotních výloh a pojištění odpovědnosti

jsem si vědom toho, že na sportovní kurz nemůže být vyslán student, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem
ohrožen a student, který by mohl zdravotně ohrozit jiné spolužáky.
Zajistím a odborně nechám zkontrolovat výstroj a výzbroj, bezpečností vázání tak, aby nebylo v důsledku špatného
vybavení ohroženo zdraví moje (syna, dcery) i druhých.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s pravidly, organizací sportovních kurzů a stornovacími
podmínkami v případě odhlášení z kurzu. V případě porušení pravidel kurzu, zejména těch, která se týkají požívání
alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, beru na vědomí, že z kurzu mohu být vyloučen bez náhrady a na
vlastní náklady.
pravidla kurzu …. www.tvzatlanka.ic.cz )

Souhlasím s účastí na kurzu:
JMÉNO STUDENTA……………………….………, TŘÍDA …………,
Dne ……………………….

………………………….
podpis studenta

………………………………………………………………..
(podpis zákonného zástupce u studentů mladších 18. let)

LYŽAŘSKÝ KURZ GnZ 2014
(zaškrtni co se hodí)

Na kurz si vezmu:
Jsem :

LYŽE

SNOWBOARD

OBOJE

úplný
začátečník

začátečník
(kopec sjedu)

jsem pokročilý
SNW i lyže

Jméno …………………………….., třída …………….., Podpis rodičů ………………..

Přihlášky a záloha 2000,- Kč do 6.11.2013 kabinet TV
www.tvzatlanka.ic.cz – více info

