
Závazná přihláška pro LVK pro sedmé ročníky v termínu od 20. 3. – 25. 3. 2022  

Organizátor:   ZŠ Týniště nad Orlicí – vedoucí akce Mgr. Petra Pokorná  

Pedagogický dozor:  Mgr. Petra Pokorná, Mgr. Lucie Dundová, Mgr. Lenka Lohniská, Mgr. Jana Mlynářová  

Termín:   20. 3.  - 25. 3. 2022 (neděle–pátek) 

Místo pobytu:  Chata Juráška 206, Olešnice v Orlických horách, 517 83  
Celková cena:  4 975,- Kč (Minimální počet závazně přihlášených je 45, jinak se LVK neuskuteční.) 

V ceně zahrnuto:  535,- Kč (ubytování, plná penze a celodenní pitný režim) + 20,- Kč (odpolední svačina) 

200, - Kč (náklady na dopravu 10 000,- Kč, zajištuje CK Alpin-Tour)  

jízdné na vlecích pro žáky:  

• 360,- až 400,- Kč/ celý den  

• 180,- až 200,- Kč/ půlden  

Platební podmínky:  záloha ve výši 2 775,- Kč bude placena v prosinci (56 % z celkové ceny) 

  doplatek ve výši 2 200,-Kč bude placen v únoru  

Platby budou probíhat na účet školy pod variabilním symbolem, který bude rodičům přiřazen.  

Konečné vyúčtování LVK krátce po jeho ukončení.   

Doprava bude rozpočítána na počet osob, každý žák zaplatí jinou částku za vleky podle svých 

lyžařských schopností.  

• LVK se bude konat za jakýchkoliv přírodních podmínek.  

• LVK je určený pouze pro výuku lyžování.  

• Výuka na snowboardu nebude z bezpečnostních a organizačních důvodů náplní tohoto kurzu.  

• Žákovi, který onemocní a nebude se moci zúčastnit LVK ze zdravotních důvodů, bude vrácena celá částka 
při předložení lékařského potvrzení.  

• Odhlášení žáka z jiných důvodů po odevzdání závazné přihlášky už není možné, částka vrácena nebude.  

• Provozovatel se zavazuje, že v případě nekonání LVK z důvodu mimořádných událostí (nouzový stav, 
karanténa třídy či školy atd.) celou zálohu vrátí do 10 dnů od objednaného termínu.  

 
Termín odevzdání přihlášky je pátek 19.11. 2021 paní Mlynářové nebo paní Hříbalové (vyučující TV).  

 

Neodevzdání přihlášky nebo pozdní odevzdání je považováno za nezájem o kurz. 

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

Přihláška k LVK v termínu od 20. 3. – 25. 3. 2022 (vyplní pouze zájemci) 

Přihlašuji žáka/žákyni …………………………………………………………………………………………   ze třídy ………………   na LVK.  

Lyžař/ka   úplný začátečník pokročilý zdatný lyžař/ka 

Prohlašuji, že beru na vědomí podmínky zájezdu a případné náklady na prokázání bezinfekčnosti dítěte.  

 

Lyžařského kurzu se nezúčastní žák, kterému byla udělena během prvního pololetí školního roku ředitelská 

důtka nebo vyšší kázeňský postih za velmi závažné porušování školního řádu. 

 

Zavazuji se, že při onemocnění dítěte nebo vážném porušení školního řádu v průběhu akce na základě 

telefonické domluvy s pedagogickým dozorem, neodkladně zajistím odvoz dítěte domů na vlastní náklady. 

 

Datum: ……………………………….  Podpis zákonného zástupce žáka: ………………………………… 


