
Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí
se sídlem Školní 73, 289 41 Pňov-Předhradí,
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Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady III

Zimní výjezd
a lyžařský kurz
UBYTOVÁNÍ

Penzion Zámeček
Horní Malá Úpa 120
https://www.zamecekmalaupa.cz/

Penzion Zámeček se nachází v Horní
Malé Úpě přímo u sjezdovky Pomezky.
Stačí nám tedy vyjít pouze ze dveří a
nacvaknout lyže. Až dojezdíme, lyže
odepneme zase přímo před vchodem.

Horní Malá Úpa - Pomezní Boudy je nejvýše položený skiareál v České republice. Horské
středisko leží v nadmořské výšce více než 1000 m n. m., která garantuje kvalitní sníh po
celou sezónu. (https://www.skimu.cz/zima/mapa-arealu/)

Tradiční zimní výjezd a lyžařský kurz se opět odehraje v Krkonoších. Čekají
nás 4 dní lyžování, poznávání zimní krajiny a její krásy.

Termín: pondělí 23. ledna až čtvrtek 26. ledna 2023
Jiří Klečák, Jindřich Monček,Eliška Votavová, Kamila Čáslavská, Renata Ševčíková, Martin Švorba

ODJEZD: v pondělí 23. 1. 2023 v 7:00 hod. autobusem od školy, sraz v 6:30 hod.
PŘÍJEZD: ve čtvrtek 26. 1. 2023 mezi 19:00 a 20:00 hod. ke škole

CO BUDEME DĚLAT: sjezdovat, snowboardovat a běžkovat, chodit na procházky, stavět iglů, koulovat se,
poznávat bezpečí i nebezpečí hor, hrát hry, zpívat, odpočívat, ….

CENA:  4 500 Kč + *skipas - ubytování s plnou penzí a doprava (začínáme večeří a končíme obědem),

pitný režim, materiál pro výjezd, režijní výdaje

*Skipas: 4 dny lyžování (pro školní skupiny) - a) 2 300 Kč - do 12 let   b) 2 880 Kč - od 12 let

c) 1 585 Kč - střídavý skipas pro dvě domluvené osoby (bez časového omezení)
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PŘIHLÁŠKY: Přihlašujte se závazně do středy 21. 12. 2022 (akce se uskuteční pouze za podmínky
účasti nejméně 36 osob). Přihlášku odevzdejte v kanceláři školy, nebo pošlete po svém školákovi / své
školačce. Vyplnění přihlášky se považuje za závazné přihlášení na akci.

Platba

1. úhrada: ubytování, doprava, strava 4 500 Kč: s.s. 25
záloha: 2.000 Kč do 21. 12. 2022,  doplatek: 2.500 Kč do 18. 1. 2023
Záloha a doplatek jsou vratné v plné výši do 18.1. 2023 jen po předložení lékařského potvrzení.

2. úhrada skipas: s.s. 27, dle zvolené varianty 2 300 Kč /2 880 Kč/1 585 Kč prosíme  do 18. 1.  2023

PRO SPRÁVNÉ PŘIŘAZENÍ PLATBY DO SYSTÉMU JE NUTNÉ:

Provést úhradu bezhotovostně na účet školy číslo 2901549390/2010 u FIO banky.
Zadat Specifický Symbol číslo 25/27 (zajistíte, že se platba automaticky přiřadí do HORY 2023).
Zadat Variabilní Symbol Vašeho dítěte (zajistíte, že se platba automaticky přiřadí vašemu dítěti).
(V.S. je možné při zapomenutí získat v kanceláři školy či požádat emailem na info@skola1radost.cz)

Jedno bez druhého nefunguje. Případně je možné platit v hotovosti (jak zálohu, tak doplatek) v kanceláři
školy.

Tip na zapůjčení lyží i kompletního lyžařského vybavení Skiservis Nedvěd Nymburk, Sadová 2133,
sídliště Jankovice,  tel.: +420 603 300 124; Kolín II, Bezručova 980, (budova jídelny 1. základní školy), tel.:
+420 608 174 329 Ceník k nahlédnutí.

Lyžařské vybavení lze zapůjčit i na místě. (https://www.skimu.cz/zima/skimu-aktiv/pujcovna/)

CO S SEBOU NA HORY ?

Výzbroj a výstroj: Helma (povinná pro všechny účastníky kurzu), lyžařské brýle, lyže sjezdové s
bezpečnostním vázáním a lyžařskou brzdou - seřízené ze servisu (potvrzení vybereme před odjezdem),
hole s poutky a talířky, lyžařské boty sjezdové – pevné, pohodlné, případně běžecké lyže, hole a boty nebo
snowboard a snowboardové vybavení. Lyže nebo snowboard musí být dobře svázány –  nejlépe v pevném
obalu se jmenovkou žáka. Batoh, krosna a pod., malý batůžek na výlety / ledvinku.

Obuv: kožená turistická - pohorky nebo sněhule.

Oblečení: Zimní lyžařská bunda nebo kombinéza (teplá, dovolující pohodlný pohyb, s kapucí), oteplovačky
nebo šponovky (začátečníci určitě dvoje), několik čepic, rukavic (teplé - prstové lyžařské nebo palčáky opět
alespoň dvakrát), šála nebo bavlněný šátek, několik bavlněných trik s krátkým i dlouhým rukávem, vhodné
jsou roláky, svetr, teplá mikina, punčocháče nebo dlouhé spodky, ponožky slabé a několikery vlněné nebo
bavlněné.(vše podepsat)

Domácí: tepláková souprava, pyžamo, spodní prádlo, přezutí (tenisky, sandály s patou,...) do budovy.

Ostatní: 2 ručníky, hygienické potřeby, ochranný krém, sluneční brýle, knížku, karty, společenskou hru.

Osobní léky (s popisem jak užívat), vitamíny dle zvážení rodičů. Zdravotní záznamy, léky… Vybere
zdravotník spolu s prohlášením o bezinfekčnosti a kopií kartičky ZP u autobusu před odjezdem.

Doporučujeme nebrat s sebou cennosti, mobily, počítače apod.

KAPESNÉ: doporučené 300,- Kč Svačina na cestu a první oběd  (začínáme až večeří).   Těšíme se na
společné zážitky s vašimi školáky (případně s vámi).

Za přípravný tým Jiří Klečák, vedoucí akce, tel.: 603 797 636, ubytovací a stravovací informace Anna Bárta
702 143 221 (kancelář školy).
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ VÝJEZD, ZIMNÍ KURZ – KRKONOŠE  23.1.– 26.1. 2023

Jméno třída

Rodné číslo
Zdravotní

pojišťovna

Adresa bydliště

Telefon - účastník

Telefon - matka

Telefon - otec

ZAŠKRTNĚTE TYP A CENU SKIPASU

Skipas do 12 let

2 300 Kč

Skipas od 12 let

2 880 Kč

Skipas střídavý (není věkově omezen)

(sdílím s……………………………………….)

1 585 Kč

Potvrzení lékaře  je platné od …………………………………. do……………………………

Je uložené ve škole a platí 12 měsíců  nebo předáváte nové (viz příloha Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ze dne:).

Znalost lyžování

Pokročilý

Znalost snowboardingu

Pokročilý

Budu mít s sebou

snowboard ANO – NE

Střední zdatnost Střední zdatnost

Začátečník Začátečník

Přihlášku vyplňte ve všech částech! Odevzdat obratem dle uvedených termínů.

Zavazuji se uhradit zálohu i doplatek dle určených termínů bezhotovostně nebo proti příjmovému dokladu nebo na vyžádanou fakturu či na účet

pořadatele. V den odjezdu odevzdáme potvrzení o aktuálním zdravotním stavu – tzv. „bezinfekčnost“.

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Dne:............................................................. Podpis zákonných zástupců - rodičů:.....................................................................
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