
Informace k lyžařskému kurzu ZŠ Katovice 
Datum konání: 14. 3. 2021 - 19. 3. 2021 
Místo: Kramolín – hotel Kramolín, Lipno nad Vltavou 
Odjezd a příjezd: 14. 3. – 13.00 od školy, 19. 3. – 15.00 ke škole. 
Stravování: zajištěno (snídaně, oběd, večeře), 1. den začíná večeří, poslední končí obědem. 
Cena zájezdu: 3700,- Kč včetně permanentky na vleky a částečné platby dopravy. 
 Vybavení: sjezdové lyže, hole, sjezdové boty, brýle sjezdové, parafinový vosk na sjezdové lyže,  
2 čepice, dvoje rukavice, zimní bunda, lyžařské kalhoty, 3 páry teplých ponožek, šála/šátek, svetr, termo 
prádlo, bavlněná tílka, trička, tepláková souprava, spodní prádlo, ručník a hygienické potřeby, plavky, psací 
potřeby, krém, drobné hry, domácí obuv na přezutí, peníze pro osobní potřebu, kartička zdravotní 
pojišťovny. Z potravin pouze sušenky, řezy a ovoce. 
 
Připomínka: možnost zapůjčení celého lyžařského setu v místě za 760,- Kč (lyže, hole, boty, přilba). 
Vzhledem k platbě poloviční zálohy celého kurzu žádáme rodiče, aby co nejdříve (do konce listopadu, 
nejpozději však do Vánoc) platili částku 3700,- Kč, popřípadě 4460,- Kč (včetně ceny za lyžařský set), 
převodem na účet školy 181253444/0300.  
Povinnou součástí výbavy je též ochranná přilba. 
Nezbytností je písemné prohlášení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání lyží, popřípadě čestné 
prohlášení rodičů u vlastních lyží.  
Instruktoři: Mgr. Jitka Tomšovicová a Mgr. Pavel Kohout, zdravotník Vladimír Podlaha. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

odstřihněte! 
 
 

Lyžařský zájezd 
 
Místo: hotel Kramolín - Lipno nad Vltavou 
Datum: 14. 3. – 19. 3. 2021                                                                                                                                             
Cena LVVZ: 3700,- Kč (zahrnuje ubytování, plnou penzi včetně pitného režimu, 5 denní skipas 
                      do celého areálu, dopravu) 
 
- možnost zapůjčení lyžařského setu na celý kurz na místě cca za 760,- Kč (boty, lyže, hole a přilba) 
 
Můj syn – dcera: ………………………………………………                         zúčastní se        -          nezúčastní se 
 
V kladném případě:           mám      -     nemám zájem o zapůjčení lyžařského setu. 
 
Toto prohlášení je vzhledem k podepsání smlouvy závazné!  
   
                                                        Podpis rodičů:  
 
Prosím o vyplnění a zaslání zpět do google učebny k paní učitelce E. Klasové a O. Kopecké, popřípadě na 
e-mail : reditel@zsmskatovice.cz. 
V případě neuskutečnění zájezdu z důvodu pandemie bude vrácena celá záloha. Žádám o zaplacení výše 
uvedené částky na účet školy co nejdříve. 
                                                                                             
                                                                                                               Mgr. Pavel Kohout 


