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POVINNÝ  LVK 2017/18 
(2. A, 2. B) 

 

Lyžařský výcvikový kurz (LVK) se uskuteční v termínu od 4. března (neděle)  

do 9. března (pátek) 2018. 

 

Vedoucí kurzu : Mgr. Petra Peroutková 

Instruktor: Mgr. Marcela Benešová 

 

Cena kurzu činí 2300,- Kč. Zahrnuje dopravu, ubytování a stravování formou  

plné penze. V ceně není zahrnuta částka na vleky – cca 1 000,- Kč. 

 

Stravování a ubytováni je zajištěno v horském rodinném hotelu Bellevue ***   

v Novém Městě u Jáchymova ( http://www.pam.jachymov.cz/Bellevue.aspx). 

 Žáci budou ubytováni ve vícelůžkových pokojích, všechny pokoje mají vlastní 

            sociální zařízení (sprcha,WC), Sat-TV.  

           V jednání je doprava autobusem od školy až k hotelu.V případě změny dopravy budou 

            žáci včas informování.              

Stravování:-         snídaně: formou švédského stolu 

             -         oběd: polévka + hlavní chod + čaj 

             -         večeře: hlavní chod + moučník + čaj 

             -         2 x svačina (ovoce, jogurty…) 

             -         po celý den zajištěn pitný režim 

Program LVK: 

- výuka sjezdového lyžování 

- třetí den – odpoledne – pěší výlet 
 

Doporučené vybavení: 

- sjezdové lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním, sjezdové hole, obal na lyže (nezbytně 

nutný na přepravu), sjezdové vosky (lze pořídit pro skupinu), smývač vosků, batůžek, 

ochranná helma 

- 2x rukavice, 2x čepice, šátek, lyžařské kalhoty nebo kombinéza, sluneční brýle, zimní 

bunda, zimní obuv, sjezdové lyžařské boty 

- pyžamo, kapesníky, spodní prádlo, nátělníky, termoprádlo, svetr, sportovní oděv a přezůvky 

do chaty, silné podkolenky, ponožky, hudební nástroj 

- toaletní potřeby, krém na opalování, jelení lůj 

- osobní léky a kapesné 

- průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz 

- přibližně 1 000,- Kč na vleky  
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Poznámky: 

- lyžařskou výstroj lze nahradit sportovním oděvem 

- lyže, boty a hole je možno si zapůjčit na SZŠ a VOŠ Cheb za cenu 250,- Kč / kurz  

- na cestu batoh (naprosto nevhodný je kufr  apod.) 

 

Finanční zálohu ve výši 1 300,-Kč je nutné uhradit do 24. 11. 2017 převodem na účet! 
(č.účtu 22137331/0100, do sdělení pro příjemce je nutné napsat – jméno žáka, třídu, LVK.  

Po zaplacení zálohy žáci donesou potvrzení (kopii) vedoucímu LVK. 

Doplatek 1 000,- Kč musí být uhrazen nejdéle 26.1. 2018. 

Storno poplatek: Dle stornovacích poplatků hotelu. 

 

Žáci, kteří se nemohou zúčastnit LVK, musí písemně požádat ředitele školy o uvolnění z LVK a 

svou neúčast řádně zdůvodnit. Žádost podepíše i zákonný zástupce žáka. 
 

 

 

.....................................................................zde odstřihněte................................................................. 

 

 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera)......................................................................................, 

datum narození:............................................., zúčastnil (zúčastnila)  

v termínu 4.3. 2018 – 9. 3. 2018 lyžařského výcviku v Novém Městě u Jáchymova. 

 

* Částku 2300 korun jsem uhradil (uhradila) na účet školy. 

* Zálohu 1300 korun jsem uhradil (uhradila) na účet školy a zbytek částky doplatím  

  do 26. 1. 2018. 

 

V případě porušení řádu LVK ( alkohol, šikana apod.) si 

 

vyhrazuje škola právo vyloučit žáka z LVK  bez nároku na vrácení peněz. 

 

V případě závažného onemocnění mého dítěte jsme povinni odvézt dítě na vlastní 

 

náklady. Rozhodnutí o nutnosti odvozu je plně v kompetenci  zdravotníka nebo  

 

vedoucího LVK. 

 

Pokud naše dítě způsobí hmotnou škodu na majetku, bude tato škoda uhrazena 

z pojistky rodiny nebo hotově. 

 

 v………………………………… 

dne………………………………..                podpis rodičů…………………………………… 

 

* hodící  se  podtrhněte (zakroužkujte) 

 

 

 

          

V Chebu 22. 9. 2017                                                                 Mgr. Petra Peroutková, vedoucí kurzu 


