Obchodní akademie a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o.
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Motto: „Výchovou a vzděláním k odpovědnosti“

Informace k výběrovému
lyžařskému a snowboardovému kurzu
(pro žáky 2. - 4. ročníku, kteří již absolvovali základní lyžařský kurz v 1. ročníku)

Francie, LES ORRES
Datum: 15. 12. 2017 – 23. 12. 2017
Místo konání: Francie, LES ORRES
Cena kurzu: 6 500,- Kč
Ubytování v apartmánech po 4, 6, 8 osobách, včetně bazénu i sauny. Residence Le Parc des
Airelles byla postavena v roce 2009 a nachází se v nové čtvrti Bois Méan v nadmořské výšce
1800 m. Je situována v těsné blízkosti lanovky Préclaux a sjezdovek. Zastávka skibusu se
nachází u residence. Cesta do centra střediska trvá asi 10 minut pěšky. Ve čtvrti jsou 2
restaurace, snack-bar, 2 půjčovny lyží, 2 supermarkety. Z residence je krásný výhled na
sjezdovky, na údolí a na okolní masivy. K dispozici je recepce s připojením Wi-Fi. Bazén,
saunu a vířivky lze využít ve vedlejší residenci Le Balcon de Airelles.
V ceně: ubytování, doprava, 6denní skipas, taxy, energie, delegát
Cena nezahrnuje: jídlo (s sebou běžné potraviny)
Kontaktní osoby pověřené školou: Mgr. David Kovařík a vyučující tělesné výchovy
Závazná přihláška je k dispozici u vyučujících tělesné výchovy nebo na webu školy. Přihlášku
je nutné odevzdat nejpozději s první platbou do 13. 10. 2017 (záloha 2 500,- Kč), doplatek
4 000,- Kč do 15. 11. 2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na lyžařský a snowboardový kurz
Souhlasím, aby se můj syn (dcera) ......................................................... zúčastnil(a)
lyžařského a snowboardového kurzu.
Termín konání 15. – 23. 12. 2017 ve Francii – Les Orres.
Závazně své dítě přihlašuji a nevratnou zálohu 2 500,- Kč se zavazuji složit do
13. 10. 2017 a doplatek 4 000,- Kč do 15. 11. 2017.
V .................................... dne .....................
.........................................................
podpis rodičů/zákonných zástupců

