
INFORMACE - LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2022 
 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

Termín:  20. - 25. 2. 2022 

Odjezd:  NE 20. 2. 2022 ve 13:40 – hlavní vlakové nádraží Plzeň 

Sraz:   NE 20. 2. 2022 ve 13:00 v hlavní hale 

Příjezd:  PÁ 25. 2. 2022 v 18:19 – hlavní vlakové nádraží Plzeň 

DĚTI VYZVEDÁVAJÍ RODIČE NEBO ODEVZDAJÍ PAPÍREK 

O PŘEBRÁNÍ ODPOVĚDNOSTI! 

Místo pobytu: Železná Ruda – penzion Diana 

Místo výuky:  skiareál Nad nádražím – Belveder – Železná Ruda 

Instruktoři:  Petr Kunst, Lukáš Sokol 

Záloha ubytování,  

strava, cesta: 3 500,-Kč 

Peníze na vleky: 2 070,- Kč s sebou – 1 970,- za 5denní permanentku, 100,- 

vratná záloha na čipovou kartu 

 

VYBAVENÍ ŽÁKŮ S SEBOU: 

Lyžaři:        Snowboardisté: 

- lyžařské boty       -   boty na snowboard 

- sjezdové lyže       -   snowboard 

- hůlky        -   řemínek 

OBLEČENÍ 

- zimní bunda 

- kalhoty na lyže/snowboard 

- čepice 

- rukavice 

- lyžařské brýle 

- lyžařskou přilbu – všichni POVINNĚ! 

- ponožky (i teplé) 

- spodní prádlo 

- svetr/mikina 

- trička 

- tepláky/sportovní kalhoty 

- přezůvky/pantofle 

- ručník 

- hygienické potřeby 

- pyžamo 

DALŠÍ 

- kapesné 

- poznámkový blok + propisku, tužku 

- drobné společenské hry 

- ………………………………….. 

- DOBROU NÁLADU! 



POZNÁMKY: 

 

S sebou nezapomenout PRŮKAZKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY. 

 

Snowboard s vázáním je nutno překontrolovat, dotáhnout šrouby – snowboardisté 

budou mít bezpečnostní řemínek!!! 

 

Lyžaři budou mít servisem překontrolované bezpečnostní vázání – potvrzení o 

seřízení odevzdáte před odjezdem na kurz. 

 

Všichni žáci budou mít PŘILBU! 

 

Stravné bude začínat v neděli večeří a končit v pátek obědem. 

 

Pokud dítě bere léky, musíte nám to předem nahlásit (v prohlášení zákonných 

zástupců) a musí je mít i s návodem s sebou. 

 

Před odjezdem žák odevzdá: 

1. Potvrzení o seřízení vázání na lyže vydané servisem. 

2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti – potvrzené lékařem. 

3. Prohlášení zákonných zástupců – podpis rodičů. 

4. Potvrzení o bezinfekčnosti – podpis rodičů – budu rozdávat v týdnu před 

odjezdem. 

 

Adresa pobytu: 

Penzion Diana, Pancířská 348, 340 04 Železná Ruda 

 

Jakékoliv otázky nebo informace:  

p. uč. Petr Kunst  13. ZŠ Plzeň (kabinet v II. patře) 

   kunstpe@zs13.plzen-edu.cz 

   +420 606 452 335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji, že jste si všechny informace přečetli. Jejich dodržením zpříjemníte 

Vašim dětem pobyt na tomto kurzu. 
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