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Informace k lyžařskému výcviku 

 

Vážení rodiče, následující informace čtěte velice pozorně!!! 

Sraz: neděle 4.3. v 10.45 hodin na parkovišti pro autobusy u Alberta- bývalý Interspar 

Příjezd: pátek 9.3. kolem poledne viz odjezd (odjezd z Nového Města v 10.00 h.) 

Seznam věcí: 

- sjezdová výbava (lyže, hole, boty) 

- lyžařské oblečení sjezdové (lyžařská kombinéza nebo lyžařské kalhoty + zimní bunda) 

- 3 páry rukavic, 2 čepice, šála, teplé spodní prádlo 

- 3 páry teplých ponožek 

- spodní prádlo, košile, trika, pyžamo 

- oblečení pro pobyt v hotelu 

- přezůvky!!! 

- hygienické potřeby, krém na opalování, pomáda na rty, sluneční brýle, brýle na lyžování, batoh na svačinu, pytlík, hadr,      

láhev na pití 

- kartička zdravotní pojišťovny 

- blok (sešit) + psací potřeby 

- přiměřené kapesné + 1000Kč - 1 300 Kč na vleky  

- lyžařská helma!!! 

Denní program: 

7.30 budíček, ranní hygiena, příprava lyží, 8.00 snídaně , 9.15 výcvik , 12.00 oběd, polední klid, 14.00 výcvik, 18.00 večeře, 

19.00 přednáška, 20.00 večerní program, 21.00 večerní hygiena, 21.30 večerka 

Vedoucí kurzu : Mgr. Petra Peroutková, peroutkova@szsavoscheb.cz, mob. 739 022 051 

Potvrzení o bezinfekčnosti odevzdám v den odjezdu. 

 
-----------------------------------------  zde  odstřihnout  a  odevzdat  v den odjezdu   ------------------------------------------------- 

 
Potvrzení o bezinfekčnosti 

 

Potvrzuji, že můj syn /dcera………………………………………………….…. netrpěl (-a)     v posledních dnech 

žádnou infekční chorobou, ani se u něj (ní) neprojevili (-y) příznaky nemoci    a nepřišel (-a) do styku s takovou 

osobou. Prohlašuji, že můj syn / dcera je zdráv (–a)  a nebylo mu/ jí nařízeno karanténní opatření. 

 

Mé dítě má seřízené lyžařské vázání nebo snowboardové vázání, a proto přebírám veškerou odpovědnost za 

škody a úrazy způsobené technickým stavem sjezdových lyží nebo snowboardu. 

Tato potvrzení jsou platná pro lyžařský výcvik SZŠ a VOŠ Cheb ve dnech  4.3. – 9.3. 2018 

 

Sdělte písemně vedoucí výcviku (Mgr. Petře Peroutkové) seznam léků, které vaše dcera / syn musí užívat, a doplňte 

způsob užívání. 

Léky:…………………………………………………………………………………… 

Způsob užívání:………………………………………………………………………….. 

Číslo mobilního telefonu zák. zástupců:……………………………………………….. 

 

V …………………..3.3.2018                   ………………………………………………….. 

                                                                                                   podpis rodičů 
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