
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY LYŽAŘSKÉHO KURZU 2020 – SEKUNDA 
Gymnázium Jana Opletala, Litovel Opletalova 189 

 

Místo:  Chata Sněžník, Kunčice 38, 78832, Staré Město  

(www.chatasneznik.cz, www.skikuncice.cz)   

Datum:   12. 1. - 17. 1. 2020 

Vedoucí kurzu: Mgr. Vlastimil Kudláček 

Instruktoři:  Mgr. Ivo Chytil (zdravotník kurzu) 

   PaedDr. Svatava Rozsypalová 

Odjezd:    12. 1. 2020, v 13:00 hod., z prostoru za gymnáziem 

Předpokládaný návrat:   17. 1. 2020, v 15:30 hod. 

Nutné vybavení: sjezdové lyže (bezpečnostní vázání - brzdičky podmínkou), sjezdové hole, 

lyžařské boty, snowboard, snowboardové boty, běžecké lyže, boty a hole 

na běžecké lyžování (možnost půjčit si ve škole je omezená), lyžařské a 

sluneční brýle; bezpečnostní přilba, vhodné oblečení (zvlášť na běžecké a 

sjezdové lyžování); hygienické potřeby, léky (pokud nařídil lékař 

pravidelné užívání); pružné obinadlo, šátek, pastilky či bonbony na bolest 

v krku, lyžařské vosky (možno domluvit do skupinky), korek, hadřík na 

očištění skluznice, malý batoh nebo ledvinku na túry; osobní věci (oblečení 

na chatu,…), přezůvky, hudební nástroj, psací potřeby; průkaz zdravotní 

pojišťovny  
Upozornění:  prvním jídlem je večeře 

každý účastník si vezme s sebou peníze na vleky (cca 1200,- Kč) 

 

Celková předpokládaná cena je 2800,- Kč (strava, ubytování, doprava). Závěrečné vyúčtování 

bude provedeno až po obdržení všech faktur za poskytnuté služby.  

Všichni účastníci jsou povinni odevzdat před nástupem do autobusu níže uvedené prohlášení 

s datem 11. 1. 2020. 

 

V Litovli 8. 10. 2019             Mgr. Vlastimil Kudláček v.r. 

___________________________________________________________________________ 
Prohlášení 

1. Prohlašujeme, že bezpečnostní vázání našeho dítěte bylo přezkoušeno odborným servisem a 

shledáno bez závad.  

2. Prohlašujeme, že ošetřující lékař nenařídil dítěti jménem_________________________, 

narozenému  ____________, bytem _______________________________ změnu režimu, 

dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota,…) a hygienik ani ošetřující lékař 

nenařídil karanténní opatření.  

Není nám též známo, že v posledních dvou týdnech dítě přišlo do kontaktu s osobami, které 

onemocněly přenosnou nemocí. 

Dítě pravidelně užívá tyto léky____________________________________________________ , 

upozorňuji na tyto zdravotní problémy ______________________________________________ . 

Souhlasíme s tím, aby se dítě zúčastnilo kurzu od 12. 1. 2020 do 17. 1. 2020. Jsme si vědomi 

právních následků, které by nás postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé. 

Dovoluji si upozornit, že v případě onemocnění či závažného porušení školního řádu budou rodiče 

vyzváni, aby si dítě odvezli domů. 

Telefon na rodiče: ____________________ 

V __________________ Dne ___________2020  Podpis rodičů ___________________ 
 

http://www.chatasneznik.cz/
http://www.skikuncice.cz/

