Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace
PŘIHLÁŠKA
OZDRAVNÝ POBYTOVÝ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA ZIMNÍ SPORTY

Místo pobytu: Jizerské hory, obec Příchovice – Kořenov, chata Pod Štěpánkou (horská chata).
Termín: 21.2. - 28.2.2015
Cena ubytování: ubytování s plnou penzí – 330,- Kč / den, (7 nocí = 2.310,- Kč)
Doprava: autobus (při 30 žácích = 600,- Kč / žák), z důvodu, že neznáme přesný počet žáků se cena může měnit !
Cena za lyžařské vleky: min. 360,-Kč, max. 1000,-Kč (platba do dne odjezdu, max. v den odjezdu u autobusu).
Upřesnění na informační schůzce. Přeplatky za vleky a dopravu budou vráceny po návratu z kurzu.
Platba za kurz: (dvě splátky) 1. do 28.11.2014 záloha 1500,- Kč 2. do 29.1.2015 doplatek 1500,- Kč
PLATBA NA ČÍSLO ÚČTU: 43-0881493369/0800, VS 42014, V POZNÁMCE UVEĎTE: Příchovice, jméno žáka, třídu.
Strava: Plná penze, pitný režim po celý den.
Ubytování: vícelůžkové pokoje, jednoduché vybavení, sociální zařízení na chodbě, velká jídelna - společenská místnost,
místnost na stolní tenis. V chatě je dostatečné teplo !
Popis místa: Chata je umístěna na kraji obce Příchovice, nad chatou jsou louky, kde se dá bobovat, sáňkovat, hrát na sněhu
i běhat na lyžích. Po louce nad chatou nebo zasněžené cestě se dojde k rozhledně Štěpánce a na začátek běžeckých tras,
které začínají kousek pod rozhlednou. V místě jsou lyžařské vleky - lyžařské středisko "U čápa"(tři příjemné sjezdovky + dva
vleky a dětský vlek pro úplné začátečníky). Dále malé lyžařské středisko Štěpánka s lyžařským vlekem - tzv. POMOU pro
menší děti a začátečníky.
Možné výlety do okolí: Rozhledna Štěpánka (cca 2km) - téměř od rozhledny k chatě lze jet na bobech, Paseky nad Jizerou lyžařské středisko kam lze dojet na běžkách nebo dojít pěšky (4km), Kořenov - lze dojít po nepoužívané vedlejší cestě pěšky
(2km) - hotelový bazén, Harrachov (z Kořenova 10min autobusem), Harrachov - Mumlavské vodopády, skokanské můstky.
Požadavky na vybavení dětí: Bačkory - pantofle, oblečení na chatu, oblečení na spaní, 2x teplé zimní oblečení (také spodky
a triko s dlouhým rukávem), 2x boty do sněhu, 2x zimní čepici, 2x rukavice , plavky, hygienické potřeby, spodní prádlo a
ponožky (dostatečné množství), KAPESNÉ (na autobus do Harrachova, bazén, jiný vstup, sušenky, atd.)
Lyžařské vybavení -(není povinné, ale žádoucí - alespoň některé ze jmenovaných), boby, ježdíky, sjezdové lyže + boty, KE
SJEZDOVÝM LYŽÍM POVINNĚ LYŽAŘSKÁ HELMA !!! lyžařské brýle, běžecké lyže + boty, POZN.: škola s sebou bere
kompletní vybavení na běžky. Snowboardy budou moci děti brát pouze při dostatečném zájmu dětí (alespoň 10 žáků)!!!
-----------------------------------------------------------------------zde odstřihněte----------------------------------------------------------------------ZIMNÍ OZDRAVNÝ POBYTOVÝ KURZ - PŘÍCHOVICE / CHATA POD ŠTĚPÁNKOU - (21.2. - 28.2.2015) - žáci 3 - 5.třídy
Závazně přihlašuji žáka/žákyni: (hůlkově přímení, jméno) ....................................................................ze třídy: ........................
Beru s sebou: (zakroužkujte) - sjezd. lyže - běžecké lyže - boby - ježdík - jiné ............................................................................
Mám zdravotní omezení: (zakroužkujte) ANO - NE

Jaké omezení: .......................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
Prohlašuji, že jsem seznámen s podmínkami kurzu a plně s nimi souhlasím.

V Chlumci dne: ...........................................................podpis zákonného zástupce: ...................................................................

