
 

 

Informace pro účastníky  
zimního kurzu 

 
místo: Železná Ruda – Hotel Stella www.stellahotel.cz 

termín: 6. - 11. 2. 2022 
odjezd: v 15:00 od nádražní polikliniky   
návrat: k nádražní poliklinice cca ve 12:00  
 

cena:  5 600,- Kč (ubytování, doprava, strava) 
 + skipas na 4 dny: 1 600 Kč (orientačně)  
 
upozornění: každý účastník kurzu je povinen nechat si zkontrolovat sjezdové vázání  
                       v odborném servisu a potvrzení o tomto seřízení ukázat vedoucímu kurzu 
Kurz není určen studentům 4. ročníků a studentům a žákům s kázeňským postihem a nedostačujícím 
prospěchem. Kurz se otevře při minimálním počtu 20 žáků. 
 
Co si vzít sebou? 
lyžařská výzbroj: 
Sjezdové lyže s bezpečnostním vázáním, sjezdové boty (přeskáče) a hole, sjezdové brýle, sluneční brýle 
(nejsou nutné), lyžařská helma (je povinná), vosky. Vak na lyže, stahovací pásky na lyže. (Běžecké lyže) 
lyžařská výstroj:  
Lyžařské kalhoty (kombinéza), zimní bunda, čepice, 2x zimní rukavice, šála, šátek, teplé ponožky. 
ostatní vybavení:  
Teplý svetr, mikina, rolák, termo prádlo, trička, spodní prádlo a ponožky dle potřeby (lépe více tenkých 
vrstev, než jeden tlustý svetr). Pyžamo, oblečení do chaty, přezůvky do chaty, vhodná zimní obuv, 
hygienické potřeby, krém na opalování, jelení lůj, kapesníky, psací potřeby, spínací špendlík, společenská 
hra, fotoaparát, kniha, svačina na cestu (začínáme večeří), sladkosti, ovoce.  
 
důležité: 

 průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie)  

 osobní léky 

 zdravotní dotazník a prohlášení o bezinfekčnosti 

 peníze na vleky (skipas na 4 dny – 1600 Kč) a kapesné 
  

Všechny věci vložit do velkého batohu (krosna). 
 

V případě dalších informací či dotazů se neváhejte zeptat: Lucie Kubů – tel.č.: 774 773 357 
(lucie.kubu@educanet.cz) 
 

 
V případě, že Váš syn/dcera se zimního kurzu zúčastní, prosím o vyplnění závazné přihlášky a uhrazení 
zálohy 2000 Kč do 15.1.2021 v kanceláři školy. 

http://www.stellahotel.cz/


 

 

 
Závazná přihláška na zimní kurz v termínu 6. – 11. 2. 2021 

 

Jméno žáka …............................................................................................................................................ 

Účastní se žák/žákyně zimního kurzu  ANO    /    NE   (zvolenou odpověď zakroužkujte)   

Podpis zákonného zástupce …................................................................................................................... 

 

 

Zdravotní dotazník 

Jméno a příjmení.................................................narozen(a)................................. 

Škola…………………...……………………….třída………………………...… 

bydliště.................................................................................................................. 

rodné číslo studenta........................................... 

zdravotní pojišťovna........................................... 

 

Upozornění rodičům: Tento list vyplňte s maximální odpovědností. 

Upozorňuji na tyto  zdravotní problémy svého dítěte: .......................................................... 

................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................ 

alergie na:............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................... 

dítě užívá léky (včetně dávkování):....................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Ve................................... 

Dne......................        

                                          ................................................... 

                                                   podpisy zákonných zástupců dítěte 



 

PROHLÁŠENÍ 

 
1) Prohlašuji, že okresní hygienik a ošetřující lékař nenařídil účastníkovi 
 
  ….............................................................  bytem …............................................................................ 
změnu režimu a že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.). Není mi též známo, 
že v posledních dvou týdnech před lyžařským kurzem přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly 
infekčním onemocněním. Potvrzuji, že můj syn (moje dcera) netrpí žádnou vážnou nemocí či alergií, které 
by mohly bránit v absolvování zimního kurzu konaného od 6.2.2021 do 11.2.2021 v plném rozsahu. 
Jsem si vědom (vědoma) právních následků, které vyplývají z nepravdivosti prohlášení.    
 
2) Prohlašuji, že účastník zimního kurzu má seřízené lyžařské vázání v odborném servisu a přikládám 
doklad o seřízení.  
 
3) Dále beru na vědomí, že při nedovoleném požití alkoholických nápojů, kouření, požití omamných látek a  
hrubém kázeňském přestupku může skončit zimní kurz  pro žáka (žákyni) předčasným odjezdem domů na 
vlastní náklady. 
 
 

 
Co musí žáci mít s sebou při příchodu k autobusu? 

 

 průkaz zdravotní pojišťovny 

 osobní léky 

 zdravotní dotazník a prohlášení o bezinfekčnosti  
 potvrzení o kontrole a seřízení z odborného servisu 

 kapesné + peníze na skipas 

 
 
 
 
V ….........................................dne …................  …............................................................ 
             podpis zákonného zástupce 

 


