
PRVNÍ SOUKROMÉ JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM 

V HRADCI KRÁLOVÉ 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 2020 

 

Termín: 16. 2. – 21.2. 2020 

Místo:   Penzion Artur, Janov nad Nisou 

Odjezd:   V neděli 16. 2. 2020 v 10.00 hod. od budovy školy PSJG 

Příjezd:   V pátek 21. 2. 2020 přibližně ve 12.00 hod. tamtéž 

Strava:   Plná penze (první jídlo oběd, poslední jídlo snídaně) 

Cena:   3 600 Kč/ os. (5 nocí s plnou penzí, doprava, instruktoři) 

Nevratnou zálohu 1 600 Kč nutno zaplatit nejpozději do 29. 11. 2019  

Doplatek 2 000 Kč do 17. 1. 2020. Vše na účet školy 632960237/0100, VS – 2020, do 

poznámky pro příjemce – jméno a příjmení studenta.  

 

Závaznou přihlášku viz.níže, odevzdat také do 29. 11. 2019 Mgr. Poláčkové. 

            Dále studenti musí mít peníze na vleky (max. 900 Kč, doufáme, že je to nadsazené)  

a doporučeno je mírné kapesné. 

S sebou:  

Lyžařské vybavení (běžecké lyže, boty a hole, snowboard nebo sjezdové lyže  

popř. obojí, brýle, vosky, atd.), helma je povinná. Kartičku pojišťovny. 

Teplé oblečení na lyžování i na převléknutí po promoknutí, rukavice, čepice, vhodná 

obuv na zimní turistiku, oblečení na chatu, přezůvky, hygienické potřeby, krém s UV 

faktorem, osobní léky, plavky, popř. hudební nástroj, pinkponkové pálky a míček. 

 

KAŽDÝ ÚČASTNÍK KURZU MUSÍ MÍT S SEBOU (vybereme před nástupem do 

autobusu): 

- potvrzení o bezinfekčnosti, vyplněné rodiči den před odjezdem   

- posudek o zdravotní způsobilosti (od lékaře, platí 2 rok, vrátíme) 

- potvrzení o seřízení vázání (ze SKI servisu nebo od rodičů) na SNB se nevztahuje 

Dále upozorňujeme na důležitou část školního řádu.  

Během celého lyžařského kurzu je zakázána konzumace alkoholických nápojů. 

V případě porušení školního řádu je student z LK vyloučen a rodiče jsou povinni 

studenta  odvézt domů na vlastní náklady. 

vedoucí kurzu  Mgr. Petra Poláčková 

           kontakt: 725 725 574 

Závazná přihláška 

Návratka: do 29. 11. 2019 p. Poláčkové-------------------------------------------------------------- 

 

Přihlašuji syna/dceru…………………………………….třída…..….na lyžařský kurz 2020  

LK absolvuje na (označte s jakým vybavením student pojede): 

- snowboardu  

- sjezdových lyžích 

- sjezdových lyžích i snowboardu 

 

Běžecké lyže jsou povinné. Je možné je mít do dvojice. 

Seznámili jsme se s pokyny na lyžařský kurz      

      

 Podpis zákonného zástupce ……………………...………………. 

  


