
Pokyny pro účastníky lyžařského a snowboardového kurzu 21. 1. - 28. 1. 2018: 

Ubytování – plná penze + pitný režim (snídaně formou bufetu, oběd polévka + hlavní jídlo, 

tříchodová večeře) nově zrekonstruovaná chata Stella ve Špičáku na Šumavě vzdálená cca 30m od 

sjezdovek, www.spicak.cz jedná se o rozmanitý skiareál s lyžařskými trasami vhodnými pro 

začátečníky i pokročilé lyžaře. http://www.stellahotel.cz/      

Vybavení chaty: společenská místnost s TV, společenskými hrami, wi-fi. 

Co sebou?  Domácí oblečení do chaty – tepláky, plavky, ručník, trika, mikiny, přezůvky, pyžamo, 

hygienické potřeby, ručník, léky, knížku, karty…, nedoporučujeme brát sebou na výcvik cenné věci, 

šperky, řetízky drahé elektrospotřebiče apod. 

Na svah :- Sjezdové lyže (hůlky, lyže, přezkové lyžařské boty), potvrzení o seřízení lyží, vosk  – bílý 

parafín (univerzální), lyžařské a sluneční brýle, zimní bundu a kalhoty (nepromokavé),teplé ponožky 

3x, 2x lyžařské rukavice (pletené a kožené rukavice nedoporučujeme), helmu na lyže nebo 

snowboard (nechá se půjčit v půjčovnách- povinná položka), spodní prádlo pod kalhoty a triko 

(nejlépe funkční odvádějící pot), teplou mikinu či rolák (nejlépe fleecovou), šátek nebo šálu, čepici 

přes uši. Ze zkušenosti doporučujeme zvlášť pro výuku snowboardingu – chrániče na kolena (stačí 

volejbalové či na in-line bruslení), chránič zápěstí (opět stačí na in-line bruslení), na trhu existují i 

rukavice s integrovaným chráničem zápěstí. Pro lyžování i snowboarding pak chránič páteře (ochrání 

před nárazy a zahřeje záda, zamezí prochladnutí ledvin). Krém na opalování, jelení lůj na rty. 

Kapesné – dle uvážení rodičů, v chatě a na sjezdovce je možné zakoupit drobné občerstvení. 

Platba - informujte se o možnostech příspěvku na lyžařský kurz u své zdravotní pojišťovny, případně 

u svého zaměstnavatele. 

Např: VOZP https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/, 

http://www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2017/#skolni-deti ,nebo příspěvky zaměstnavatele. 

Částku 5200,- s přihláškou na lyžařský a snowboardový kurz doručte na účet u Komerční Banky 51-

8911460207/0100 do zprávy příjemci uveďte lyze2017 a příjmení účastníka nejpozději do 5. 12. 

2017. 

Peníze na permanentky na lyžařské vleky 1 300,- do 10. 1. 2018. Permanentky na vlek pro každého 

účastníka budou zakoupeny a vyúčtovány podle jejich skutečného využití a případné přebytky budou 

vráceny po skončení kurzu. 

Do 10.1. 2018 žáci také přinesou potvrzení o seřízení vázání sjezdových lyží (na požádání je 

vystavováno v každém odborném ski-servisu či půjčovně lyží). Případné půjčení lyžařských kompletů 

bude domluveno jako v předchozích letech hromadné, kde bude vystaveno i hromadné potvrzení o 

seřízení  kompletu. V případě využití vlastního vybavení je nutné přinést potvrzení o seřízení vázání 

sjezdových lyží. 

Na lyžařském výcviku platí pravidla školního řádu, pokud nebude upřesněno jinak. Večerka bude cca 

mezi  21h-22h. Třetí lyžařský den bude podniknut krátký odpolední výlet do okolí areálu. 

Odjezd:  V dopoledních poledních hodinách autobusem od budovy školy. Stravování v den příjezdu 

začne obědem. 

http://www.spicak.cz/
http://www.stellahotel.cz/
https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/
http://www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2017/#skolni-deti


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihláška na lyžařský a snowboardový kurz 21. 1. - 28. 1. 2018: 

Jméno:    

Příjmení:   

 rok narození:       třída: 

zdravotní pojišťovna:     zdravotní omezení: 

Telefon na zákonného zástupce:   Léky: 

Lyže/Snowboard (nehodící prosím škrtněte) 

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

 

 


