Informace:
Od 20. 1. 2018 do 26. 1. 2018 proběhne pro zájemce z druhého stupně ZŠ Vybíralova
lyžařský kurz v Krkonoších. Ubytování je hotelového typu, v Hotelu Morava Dolní Dvůr (ve
tří, čtyř a pětilůžkových pokojích se sociálním zařízením). Obrázky o hotelu, pokojích,
sociální zařízení, lyžárně, technických místnostech a parkování naleznete na níže uvedeném
odkazu. Pro školní výlety/lyžáky se peníze mění.
http://www.hotelmorava.cz/
Ubytování: 420 Kč na jednu osobu a jednu noc, to znamená tedy 2520 Kč na 6 nocí a jednu
osobu. V této ceně je zahrnuta strava (plná penze) + celodenní pitný režim.
Skipas: 1460 Kč/osobu na týden (5 dní ze 6 dnů – 1 den se počítá na relax).
Noční lyžování (samozřejmě pod dozorem a v rozsahu, aby to neomezovalo večeři, odpočinek
a večerku): 330,- Kč/1x noční lyžování pro jednu osobu. Noční lyžování je plánováno 2x za
kurz. To znamená 660,- Kč na osobu.
Doprava je jen odhadovaná.
Případné přeplatky za lyžařský kurz budeme vracet.

Celková předpokládaná cena je 6000,- Kč splatná ve dvou splátkách. Platbu provádějte
pouze bezhotovostně!
1. splátka = záloha 3000,- Kč splatná do 30. 11. 2017.
číslo účtu:
variabilní symbol:
specifický symbol:

19-3960950277/0100
každý žák má přiděleno své (dodržujte)
3

2. splátka = doplatek. Výše doplatku bude upřesněna dle skutečných nákladů - zatím nehraďte!

Informace o lyžařském výcviku:
Nedaleko ubytování (30 metrů) se nachází sjezdovka s vleky rodinného typu, která je vhodná
i pro začínající lyžaře. Lyžařský výcvik bude rozdělen na dvě skupiny na začínající lyžaře
a na pokročilé anebo mírně pokročilé lyžaře, kterým se budou vždy věnovat profesionální
instruktoři. Další informace poskytne učitel Mgr. Martin Janda, DiS. buďto osobně ve škole
anebo na e-mailu: martinjandaml@seznam.cz . Na lyžařské kurzu budou děti poučeny k tomu,
aby se navštěvovala jen jedna sjezdovka, která bude škole určena.

V ceně je zahrnuto:
Ubytování od 20. 1. 2018 do 26. 1. 2018 v třílůžkových, čtyřlůžkových a pětilůžkových
pokojích. Plná penze s pravidelným pitným režimem. Výcvik od profesionálních instruktorů.
Pojištění. Doprava a samozřejmě i skipas na celou dobu lyžařského výcviku. V rámci
lyžařského výcviku bude na pobytu přítomný profesionální zdravotnický záchranář.

Storno poplatky:
do 30ti dnů před nástupem - 30 %
do 15ti dnů - 60%
méně než 15 dnů - 80%

