
Lyžařský kurz  2023 - závazná přihláška 
 

 

místo konání: Olešnice v Orlických horách, chata Juráška  

termín: 12.3. – 17. 3. 2023 

pedagogický dozor a instruktoři: Mgr. Lucie Dundová, Mgr. Jana Mlynářová, Mgr. Petra 

Pokorná, Mgr. Lenka Archlebová, Ondřej Hofman  

cena: 6300,- Kč (pobyt, strava, záloha na dopravu a případné další výdaje, záloha na jízdné na 

vleku – v případě individuální dopravy žáka se cena nemění)  

záloha: ve výši 3 000 Kč bude potřeba zaplatit převodním příkazem od 1. 12.  do 8. 12. 2022 

doplatek: ve výši 3 300 Kč bude potřeba zaplatit převodním příkazem od 20. 2. do 28. 2. 2023 

     Pokud záloha nebude zaplacena v daném termínu, bude místo nabídnuto dalšímu zájemci 

z řady náhradníků. 

 

vybavení lyžaře: lyže pro sjezdové lyžování s bezpečnostním vázáním + výstroj, HELMA 

NUTNÁ   

   

  Další podrobnější informace pro rodiče o výstroji a výzbroji a o průběhu kurzu budou 

podány na schůzce, která se bude konat před schůzkami s rodiči tj. 24.11. 2022 v 16. 00 h.  

 v učebně č. 21.   

 

Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 24. 11. 2022 p. uč. L. Dundové. 

 

Stornovací podmínky a poplatky  

Při zrušení účasti  - po 21. dni před zahájením zájezdu budou účtovány storno poplatky ve  

                                výši 50% z celkové částky  

        - po 14. dni před zahájením zájezdu budou účtovány storno poplatky ve  

                                výši 75% z celkové částky  

           po 7.dni před zahájením zájezdu budou účtovány storno poplatky ve   

                                výši 100% z celkové částky 

 

.....................................................zde odstřihnout........................................................................  

   

 

 

Závazná přihláška na lyžařský kurz   

Olešnice v Orlických horách, chata Juráška, 12. 3. – 17. 3. 2023 
   

Závazně přihlašuji žáka/yni .....................................................................….třída ………… 

 

datum narození: ..................................  

bydliště: ..................................................................................................................................  

 

na lyžařský kurz pořádaný ZŠ Týniště nad Orlicí a prohlašuji, že beru na vědomí stornovací 

podmínky zájezdu. Lyžařského kurzu se nezúčastní žák, kterému byla udělena třídní důtka 

a vyšší kázeňský postih za porušování školního řádu. Jsem si vědom toho, 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: ……………………                      

 

Datum odevzdání (vyplní vyučující): ……………………… 


