
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66

Lyžařský a snowboardový kurz – 8. ročníky

Termín: 2. 1. – 8. 1. 2022

Odjezd: od ZŠ Svobodné Dvory v neděli  2. 1. 2022 ve 13 h

Sraz: v neděli 2. 1. 2022 ve 12,30 h před ZŠ Svobodné Dvory (začínáme večeří)

Předpokládaný příjezd: v sobotu 8. 1. 2022 kolem 13,30 h k ZŠ Svobodné Dvory

Místo konání: Chata Kačenka, Šerlišský Mlýn v Orlických horách

https://www.skidestne.cz/ubytovani-destne-v-orlickych-horach-chata-kacenka/

Pedagogický dozor: H. Dvořáková, Z. Pávková, T. Baťka, R.Hiršlová

Cena: 5 000,- Kč (ubytování, strava, doprava, vleky)

• Ubytování: 550,- Kč/osobu/den

• Jízdné na vleku: 1200 Kč na celou dobu pobytu

• Doprava: M-GRUPE – odhad 15 000- Kč (příspěvek z KRPŠ je 2500 Kč), zbylá částka bude
rozpočítána podle počtu přihlášených žáků

Záloha: 3 000 Kč – splatná převodem na účet č. 123-1034100207/0100 do 20. 11. 2021

• Variabilní symbol: stejný jako např. u stravného (tzn. var. symbol dítěte)

● Specifický symbol: 77777

• Do poznámky napište jméno dítěte

Doplatek: 2 000 Kč –  splatná převodem na účet č. 123-1034100207/0100 do 27. 12. 2021

• Variabilní symbol: stejný jako např. u stravného (tzn. var. symbol dítěte)

● Specifický symbol: 77777

• Do poznámky napište jméno dítěte

Na kurzu bude probíhat:

● Výcvik na lyžích nebo snowboardu
● Výcvik na běžkách (plánováno 2x za kurz)

Povinná výbava: lyže nebo snowboard (možné i obojí)

Nepovinná výbava: běžky (v případě, že vaše dítě nevlastní běžky, zapůjčíme mu školní)

V případě, že nebudou platby uhrazeny do daného termínu, může být vaše dítě z kurzu vyloučeno.

Nelze platit v hotovosti, všechny platby musí jít na účet školy. Celou platbu můžete zaplatit i
najednou.

Storno podmínky:

● celá částka se vrací :
🌕 v případě zrušení kurzu z důvodu epidemie onemocněním COVID - 19
🌕 v případě onemocnění nebo nařízené karantény žáka před odjezdem
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● poměrná částka se vrací, pokud žák onemocní v průběhu LV
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