Informace k lyžařskému kurzu s ubytováním
Zadní Telnice 11. 2. – 16. 2. 2018
1. A, 1. B, 1. C
Datum: 11. – 16. 2. 2018
Místo konání: Skiareál Zadní Telnice – chata Olympie
Kontaktní osoby pověřené školou: Mgr. David Kovařík a vyučující tělesné výchovy
Pro pobytovou Telnici:
Místo odjezdu: parkoviště u zimního stadionu, Masarykova, Ústí nad Labem
Místo návratu: parkoviště u zimního stadionu, Masarykova, Ústí nad Labem

Čas srazu: neděle 11. února 2018 - 16:30 hodin
Čas odjezdu: neděle 11. února 2018 - 17:00 hodin
Plánovaný návrat: pátek 16. února 2018 - 13:30 hodin
Pro dojíždějící:
Denně odjezd v 8:00 hod. - pondělí 12. 2. – pátek 16. 2. 2018
Doporučení: - doporučujeme u vaší ZP uzavřít úrazové pojištění při úrazu na horách
- z důvodu bezpečnosti je povinná lyžařská (snb) přilba
Lyžařské vybavení: - lyže a hůlky sjezdové, snowboard, případně lyže a hůlky běžecké
- teplé, pokud možno dvoje nepromokavé oblečení, čepice, dvoje
rukavice, lyžařské a sluneční brýle, vosky sjezdařské i běžecké,
mastný krém
- hudební nástroj, pokud umíš hrát
Půjčování lyží: 31. 1. 2018 po 12.00 hod. na Střekově
Nezapomeň kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny a občanský průkaz!
Lékař doporučuje s sebou: kromě léků, které pravidelně užíváte, Voltaren gel, Ibalgin,
Paralen, Mucosolvan, Sanorin, elastické obinadlo 7,5 a 5 cm, polštářková náplast – sada
Telefonní číslo na vedoucího lyžařského kurzu: Mgr. Mirka Pohlová 606 949 260

PROHLÁŠENÍ
Souhlasím, aby se můj syn (dcera)…………………………………………………
zúčastnil(a) lyžařského kurzu od 11. do 16. února 2018 ve Skiareálu Zadní Telnice.
Prohlašuji, že podle článku 15, odst. 3, Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem je
syn (dcera) zdravý(á) a ve stavu schopném absolvovat lyžařský výcvik. Souhlasím s
případným lékařským ošetřením žáka při úrazu.
Prohlašuji, že nebyla lékařem nařízena karanténa a ani nepřišel(la) do styku s osobami
nakaženými infekční chorobou.
Alergie na léky (ostatní):
Léky, které pravidelně syn (dcera) užívá:
Dále prohlašuji, že lyže nebo snowboard má odborně seřízené a v dobrém technickém
stavu.
V ……………………… dne …………………

…………………………
podpis rodičů

