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LYŽAŘSKÝ KURZ 2018 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE:  
 
MÍSTO: AltaValtellina – skiareál BORMIO 2000 
  Hotel VillaggioGirasole*** (přímo na sjezdovce) 
CENA: 10 500,- Kč/os 

V ceně je zahrnuto ubytování s polopenzí, doprava autobusem tam, zpět i 
v místě, skipas pro Bormio, San Colombano i Santa Caterinu. 

TERMÍN: 11.3. - 16.3.2018 (začínáme večeří, končíme snídaní) 
Odjezd: 11.3. v 7:00 hod. ráno  
Návrat: 16.3. večer (přesný čas bude upřesněn) 
SRAZ: 11.3. v 6:40 hod., parkoviště u kolejí Vltava, Otava, Blanice (v docházkové  

vzdálenosti od naší školy, nedaleko MHD zastávky Volha, nedaleko VRŠA 
Sportcentra, kam chodíme na tělocvik) 

 
 
 V ceně není zahrnuta pobytová taxa 6,5 euro/os./pobyt, placená na místě. 
 Je nutné mít sebou peníze na obědy (4x oběd), které si studenti budou platit na místě sami 

(cca 10-12 euro/oběd)  
 Lyžařské/snowboardové vybavení musí mít studenti svoje vlastní.  
 Dále je nutné zařídit si vlastní pojištění!! 
 
ODEVZDAT PŘI ODJEZDU U AUTOBUSU (v podepsané obálce):  
 Podepsané čestné prohlášení, prohlášení o bezinfekčnosti, prohlášení odpovědnosti za 

škody 
 Potvrzení o seřízení vázání v odborném servisu 
 Ofocené potvrzení o pojištění  
 Ofocený pas / občanský průkaz 
 Ofocenou kartičku pojišťovny  
 Peníze na pobytovou taxu (6,5 euro) 
 
SEBOU POVINNĚ:  
 Kartičku pojištěnce  
 Pas / občanský průkaz  
 Potvrzení o pojištění  
 Léky – pokud nějaké pravidelně užíváte – s písemnými pokyny, které odevzdáte v obálce 

při odjezdu.  
 Lyžařskou helmu 



Všechny věci by měly být sbaleny do jednoho zavazadla (lepší přeprava a kontrola). Lyže či 
snowboard musí být řádně sepnuty nebo uloženy v obalu. Lyžařská helma a boty 
(snowboardové boty) musí být buď v zavazadle, nebo extra v obalu – ne volně!  
 
PEDAGOGICKÝ DOPROVOD: 
 Vedoucí kurzu, instruktor lyžování, zdravotník - Mgr. Veronika Prokůpková 
 Pedagogický doprovod, instruktor lyžování - Ing. Vojtěch Reischl 
 Instruktor lyžování, snowboardingu - Mgr. Lenka Sontáková 
 Instruktor lyžování - Aneta Komrsková  
 
 
 
Pro další informace se obraťte na Mgr. Veroniku Prokůpkovou. 
Email: Veronika.Prokupkova@educanet.cz 
Mobil:   721 638 868 
  
 


