PŘEDVÁNOČNÍ LYŽOVÁNÍ GYMNÁZIA NA ZATLANCE
Letos pokračujeme s tradici GnZ - nabídkou předvánočního lyžování pro všechny ročníky.

VÝCHODNÍ TYROLSKO + MÖLLTALSKÝ LEDOVEC
18.12. – 22.12.2015
pohoda před vánočním stresem ….

 3 denní lyžování Öst Tirol + Mölltalský ledovec
-

www.matrei-ski.at
www.gletscher.co.at
www.bergbahnen-stjakob.at …

 3 dny a noci + polopenze v hotelu Iselsbergerhof


dvou a třílůžkové pokoje se sociálním zařízením
snídaně – švédský stůl
večeře – rakouská kuchyně

Lyžuje se v nadm. výšce 1500 až 3000 m. Terén je vhodný pro středně i velmi dobré lyžaře a snowboardisty.
Desítky km sjezdových tratí všech obtížností - 95 % tratí je zasněžováno.

 Organizace lyžování na předvánočním lyžování Gymnázia Na Zatlance :
Studenti budou rozděleni do družstev a budou se pohybovat po lyžařském středisku pod vedením školního instruktora –
vždy budou lyžovat na svahu, kde bude instruktor. Souhlasím tedy, aby můj syn (dcera) mohl lyžovat v minimálně 3
členné skupince na sjezdové trati, kde bude přítomen instruktor, bez jeho přímého dohledu. (V opačném případě je
možné zajistit lyžování přímo pod vedením instruktora – prosím připište)

Cena : 6500,- Kč pro studenty Gymnázia Na Zatlance
v ceně: doprava, ubytování skipas, polopenze, organizační zajištění
www.zatlanka.cz – více info



Počet míst: 30 (kdo dřív přijde …)

PŘÍHLÁŠKY DO: 15.10. 2015 (+ 2000 Kč záloha Bílý, Hrbek, Moravec kabinet TV)
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ + pojištění storna zájezdu 150,- kč
Přihláška bude potvrzena odevzdáním zálohy 2000,- Kč do stanoveného termínu. Záloha bude použita pro
zprostředkovatele služeb, autodopravce a pro náklady spojené s přípravou kurzu

PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ S ÚČASTÍ STUDENTA NA SPORTOVNÍ AKCI
GYMNÁZIA NA ZATLANCE, ORGANIZACÍ A S PODMÍNKAMI REALIZACE AKCE

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
PŘEDVÁNOČNÍ LYŽOVÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ: ÖST TIROL - RAKOUSKO

CENA KURZU: bude upřesněno ….
DATUM KONÁMÍ: 18.12. – 22.12. 2015

(cena zahrnuje: dopravu, skipas, ubytování, polopenzi, instruktory, náklady na organizaci a materiál.)
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. 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.zatlanka.cz )

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

………………………….
podpis studenta

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

Podpis třídního učitele ………………………………..

