ZŠ Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34

LVK 2020, 7. ročník - Informace
Místo: hotel Zadov, Zadov 350, 384 73 Stachy
http://www.zadovhotel.cz
https://www.lazadov.cz/la/stredisko-mapy.asp

Termín: 5. – 11. 1. 2020
Odjezd: 5. 1. 2020 v 10.00 hod. z parkoviště u školy
Příjezd: 11. 1. 2020 mezi 14:00 – 15:00hod.
Vedoucí kurzu: Mgr. Libor Kucza
Instruktoři a zdravotník: bude upřesněno
Cena: ubytování s plnou penzí 4080 (6x680) Kč + 600Kč záloha na dopravu.
Částku 4 680,- Kč je nutné zaplatit do 22. 10. 2019 převodem na účet školy, číslo účtu:
26138681/5500, variabilní symbol – rodné číslo dítěte. V ojedinělých případech možno
zaplatit ve dvou splátkách, do 22. 10. 2019 částku 2680Kč a do 22. 11. 2019 částku 2000Kč.
Vlekovné: maximálně 1600Kč
Kapesné: doporučujeme pouze menší obnos peněz – k dispozici bufet se sladkostmi
Výzbroj:
 Sjezdové lyže nebo snowboard (možno si vzít oboje).
 Běžecké lyže – pro všechny povinné!!! Omezený počet k zapůjčení ve škole.
 Doporučujeme chránič páteře.
 Ochranná přilba – je povinná!!!
Doporučená výstroj:
- lyžařská výzbroj svázaná a sbalená ve vaku (ne igelitové tašky)
- oblečení na běžky (šusťáky, větrovka, rukavice, čepice, brýle, šátek na krk…)
- oblečení na sjezdovky (kombinéza nebo oteplovací kalhoty a bunda, čepice,
rukavice, sjezdařské brýle,…)
- 2x čepice, 2x rukavice, dostatek náhradního prádla na převlečení….
- zimní obuv, přezutí a oblečení do chaty, pyžamo, toaletní potřeby, opalovací krém
- do skupinky lyžařské vosky, hadr a přípravek na čistění lyží
- menší batoh, ledvinku, nosiče na běžky
Různé: je vhodné si vzít psací potřeby, baterku, hudební nástroj…

Dítě nemusí umět lyžovat…naučíme 
Před odjezdem děti předloží:
a) rodiči podepsané potvrzení o kontrole lyží a vázání (nemusí být odborný servis)
b) rodiči podepsané prohlášení před LVK (děti obdrží v týdnu před odjezdem)!!!
c) kartičku zdravotní pojišťovny (nebo kopii), léky - pokud dítě některé užívá
Informační schůzka pro rodiče se koná 11. 12. 2019 v 16.00hod, uč. přírodopisu (9. B)
Přihlášky: Elektronickou formou. Rodiče obdrží na kontaktní email pro komunikaci se
školou internetový odkaz, kde mohou své dítě přihlásit. Pro zařazení do kurzu bude
rozhodující datum a čas přihlášení. Nadlimitní přihlášky budou posuzovány
individuálně a rodiče budou včas informováni. Program pro přihlášení bude aktivní od
16. 9. 2019, 12:00hod., přihlášku je možné podat do 30. 9.2019.

