Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Pardubice, Štefánikova 325

Závazná přihláška na lyžařský výcvikový kurz (LVK)
LVK škola pořádá v souladu se školním vzdělávacím programem, náplň LVK je zařazena do učiva předmětu TEV.
Z tohoto důvodu je LVK povinný, žáka lze omluvit pouze ze zdravotních důvodů nebo z vážných rodinných důvodů.
Žák má možnost výběru ze tří variant:
1. výcvik na sjezdových lyžích, který je doplněn o základní výcvik na běžeckých lyžích
2 výcvik na snowboardu, který je doplněn o základní výcvik na běžeckých lyžích
3. výcvik na běžeckých lyžích, který je doplněn o turistiku
Pozn.: Zapůjčení běžek bude s žáky projednáno v TEV.
Termín:
Místo:
Ubytování:
Stravování:
Doprava:

17. února – 23. února 2018 (sobota – pátek)
Janské Lázně
hotel Siréna
plná penze včetně pitného režimu
autobus

Předpokládané náklady na žáka:
cca 5 200,-- Kč – varianta 1, 2 nebo cca 3 600,-- Kč – varianta 3
Podrobnější rozpis nákladů:
stravování a ubytování
cca 2 600 Kč
lyžařská permanentka pro lyžaře a snowboardisty
cca 2 350 Kč
jízdné lanovkou pro běžkaře
cca 750 Kč
doprava do Janských Lázní a zpět (při částečné úhradě ze SRPŠ)
cca 250 Kč
možnost zapůjčení běžek
100 Kč
Úhrada nákladů:
1. záloha ve výši Kč 500,-při odevzdání závazné přihlášky, tj. 25.–26. září 2017
2. záloha ve výši Kč 1 400,-13.–16. listopadu 2017
3. záloha ve výši Kč 1 000,-8.-12. ledna 2018
Vybírané zálohy jsou na stravování, ubytování a dopravu.
Lyžařskou permanentku a jízdné na horách bude hradit účastník LVK na místě.
Pozn.: Na základě závazné přihlášky škola objedná ubytování, pokud by se přihlášený žák LVK nezúčastnil, je povinen
vzniklé náklady uhradit.
V Pardubicích dne 18. září 2017

Ing. Eva Šimková
vedoucí LVK
zde odstřihněte --------------------------------------------------------------------------------------------------------------zde odstřihněte
Závazná přihláška na LVK
(k odevzdání 25.-26. září 2017)
Závazně přihlašuji dceru/syna…………………........................................................ třída……..…na LVK
Zvolená varianta: 1. a) LYŽAŘ – začátečník
(zakroužkujte) 2. a) SNOWBOARDISTA – začátečník
3. BĚŽKAŘ, turista

1. b)
2. b)

LYŽAŘ – pokročilý
SNOWBOARDISTA – pokročilý

Moje dcera/syn se nezúčastní z důvodu:……………………………………………………………….………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
V Pardubicích dne ………………………..

…………………………………………
podpis zákonných zástupců

