Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6
příspěvková organizace
Ústí nad Labem, PSČ 400 01
____________________________________________________________________
Podrobné informace před odjezdem na lyžařský kurz pořádaným
ZŠ Vinařská v termínu 1. března – 7. března 2019
1.Sraz před školou – 1. března 2019 v 8:15 hod., odjezd v 8:45 hod.
Na místě začínáme obědem. Příjezd 7. března 2019 kolem 12. hodiny ke škole.
2. S sebou je nutné mít tyto dokumenty:
- kartičku pojištěnce
- potvrzení ze SKI servisu o seřízení lyží či potvrzení s vaším podpisem o
bezvadném stavu lyží
- potvrzení o bezinfekčnosti
- potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte na formuláři, který vystavuje naše škola
či na formuláři, který vystavila jiná organizace a potvrdil ji lékař. Platnost
potvrzení je dva roky
- kdo bude přijíždět později či odjíždět dříve z kurzu tak žádost o dřívější odjezd či
pozdější příjezd
(všechny dokumenty jsou na webu školy http://www.zsvinarska.cz/
3.Půjčování běžek proběhne ve škole. Každý žák má buď své běžky či mu běžky
zapůjčí škola. Půjčení běžek je bezplatné!!!
Žáci musí mít na lyžařském kurzu běžky!!!!
Lyžařský kurz budeme začínat z organizačních důvodů výcvikem na svahu.
Prosím, aby žáci již jeli ve věcech, v kterých budou konat odpolední výcvik
1.3.2019.
4. Chtěl bych požádat, kdo byste mohl přispět drobným sponzorským darem
v podobě propagačních předmětů či jiných drobností, sladkostí, přineste je,
prosím, k autobusu. Odměny budou použity jako ceny na kurzu.
5. Ubytování na pokojích si mohou žáci začít objednávat u ředitele školy. Žáci
k tomu budou vyzváni školním rozhlasem. Ubytování poté již měnit nebudeme.
Ne každému požadavku ale budeme moci vyjít vstříc.
6. Kdo byste chtěl, aby vaše dítě odjelo dříve z kurzu, či aby přijelo později na
kurz, vyplňte, prosím žádost, která je taktéž součástí přílohy. Věci žáků, kteří
pojedou na kurz později je možné přinést k autobusu v den odjezdu.
7. U autobusu budeme vybírat 1500 Kč na vleky. Není povinné je odevzdávat, ale
pokud si s penězi bude hospodařit žák sám, přebírá veškerou odpovědnost nad
penězi a nedostane hromadnou slevu na vleky.
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8. Dokumentace a peníze na vleky se bude vybírat v den odjezdu ve vestibulu
školy.
9. Prosím, abyste žáky vybavili kartami – dvouhlavé nežolíkové a psací potřeby.
Propiska, tužka.
10.Vybavte, prosím, žáky krom jiného nákrčníkem, kuklou či něčím proti mrazu a
větru.
11.Každý večer se budeme snažit dávat foto a krátké video na web školy. Sledujte
nás, prosím.
12.Poučte žáky o slušném chování. V případě opakovaného porušení řádu kurzu,
nevhodného chování k dospělým osobám či dalším žákům na kurzu vás budeme
informovat telefonicky.
Děkuji, K. Kolařík – vedoucí kurzu.

