Informace k LVK 2018
Vedoucí kurzu: Mgr. Radim Dubčák, telefon pro případné dotazy: 722 963 963
Instruktoři: Mgr. Radim Dubčák, Mgr. Michal Raus, Mgr. Eva Karbašová, Aleš Kandrnál, Zdravotník: Mgr. Alena Pavlíčková
Místo pobytu: Horská chata Spartak, Hynčice pod Sušinou 17, Staré Město-Chrastice, 788 32, tel. 732 700 935,
www.chata-spartak.cz
Lyžařský areál: SKI Kraličák Hynčice pod Sušinou a Stříbrnice, www.mujkralicak.cz
Sraz: Dolní Kounice, nám. Míru, 13. 1. 2018 v 8.30

Návrat: Dolní Kounice, nám. Míru, 19. 1. 2018 cca v 16.00 – 17.00

První den: Po příjezdu na místo cca ve 12.00 si žáci uschovají zavazadla na chatě, vybalí si lyže a snowboardy a vyrazí na
sjezdovku, kde proběhne rozřazení do družstev a první lekce výuky. Děti by proto měly cestovat přímo v lyžařském oblečení a
další výstroj (rukavice, helmu, …) by měly mít sbalenou tak, aby se k ní lehce dostaly. Ubytování proběhne až v 16.00 po
návratu ze svahu.
Informace k platbě: částku 2 850,- Kč vložte do 30. 11. 2017 na účet školy 3052199/0300, specifický symbol: 400, variabilní
symbol vašeho dítěte, který najdete v žákovské knížce.
Záloha 1 100,- Kč bude použita na zakoupení permanentky na lyžařské vleky
V případě pozdějšího odvolání účasti na LVK si musí přihlášený zajistit za sebe náhradníka (výjimkou je závažná okolnost –
nemoc, apod.)
Další informace viz druhá strana dokumentu.

zde odstřihnout ------------------------------------------------------- a odevzdat při nástupu na LVK (prohlášení musí být podepsané v den odjezdu)

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že mé dítě __________________________________________, třída _____________, nar. ___________________________
je způsobilé zúčastnit se LVK v Hynčicích pod Sušinou v termínu od 13. 1. 2018 do 19. 1. 2018.
Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že ošetřující lékař nenařídil výše
jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař
mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních 14 dnech před odjezdem na LVK přišlo toto dítě do styku
s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy. Prohlašuji dále, že dítě u sebe nebude mít žádné léky
(všechny odevzdá zdravotníkovi-lékaři při odjezdu nebo nejpozději při příjezdu do místa pobytu) z důvodu jejich možného zneužití (špatný
způsob užívání, nedbalost, nevhodné žerty, šikana, aj.).
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Dále prohlašuji, že:
 bylo odborně seřízeno vázání lyží jmenovaného dítěte,
 při vážném onemocnění nebo z jiných závažných důvodů zajistíme odvoz dítěte domů

Telefonní kontakt na zákonné zástupce: ____________________________________________________________________________
V ___________________________ dne ________________

_____________________________________________________
podpis zákonných zástupců dítěte

Náplň kurzu
 Žáci se budou povinně účastnit výuky sjezdového lyžování nebo výuky snowboardingu. Budou rozděleni do skupin dle schopností.
 V průběhu kurzu se uskuteční v rámci odpočinkového odpoledne pěší vycházka. Ve večerních hodinách bude probíhat společná
zábava všech žáků.
Doklady a náležitosti, které musí mít účastníci s sebou
 průkaz zdravotní pojišťovny, prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti a seřízení vázání, posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
 nutné osobní léky – nahlásit vedoucímu zájezdu, uvést na druhé straně prohlášení zák. zástupců o zdravotním stavu dítěte, včetně
harmonogramu užívání
Povinné vybavení účastníků
 sjezdová výzbroj (lyže, hole, sjezdové boty), případně snowboardová výzbroj - ve vaku nebo svázaná, vosky na lyže
 lyžařská helma, lyžařské a sluneční brýle, snowboard – chrániče zápěstí
 vhodné oblečení na lyžování – lyžařské kalhoty, zimní bunda, teplá mikina (svetr), 2 x rukavice, teplé spodní (funkční) prádlo,
podkolenky
 turistické oblečení a boty, 2 x čepice
 domácí oblečení, přezůvky, oblečení na spaní, osobní prádlo, kapesníky, hygienické potřeby, ručník, vhodný opalovací krém, psací
potřeby
Poučení žáků a zák. zástupců o bezpečnosti a chování na LVK
 Žákům není dovoleno: opouštět družstvo bez vědomí vedoucího družstva, opouštět samovolně chatu, pít alkoholické nápoje, kouřit a
užívat jiné návykové látky, chovat se tak, že mohou zranit sebe nebo jiné, hlučet v ubytovací části a na chodbách, odnášet jídlo a pití
z jídelny.
 Žáci jsou povinni: dostavit se včas na určené srazy, dbát pokynů instruktorů, dodržovat kázeň při přepravě, změnu zdravotního stavu
a veškerá poranění hlásit okamžitě vedoucímu družstva nebo zdravotníkovi, dodržovat pravidla slušného chování při všech
činnostech na kurzu, technické závady na výstroji hlásit službu konajícímu učiteli nebo vedoucímu družstva, dodržovat denní řád a
maximální pořádek v pokojích, lyžárně, v jídelně i ve společných prostorách a hygienických zařízeních, nedostatky nebo škody na
pokojích a v prostorách hotelu ihned hlásit vedoucímu.
 Veškeré škody způsobené na zařízení hotelu hradí zákonní zástupci účastníků kurzu. Za cenné věci (peníze, mobilní telefony, šperky,
fotoaparáty,...) hotel ani škola neručí.

Přehled dlouhodobě užívaných léků a alergií
Dlouhodobě užívané léky:
Lék 1:____________________________________

Dávkování léku 1:_____________________________________

Lék 2:____________________________________

Dávkování léku 2:_____________________________________

Lék 3:____________________________________

Dávkování léku 3:_____________________________________

Lék 4:____________________________________

Dávkování léku 4:_____________________________________

Lék 5:____________________________________

Dávkování léku 5:_____________________________________

Alergie nebo jiná omezení:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

