Lyžařský výcvik – 2018
Jeseníky - Filipovice,
telefon : 732 435 043 / na V. Kočí/
Termín : 28. ledna – 1. února 2018
Sraz účastníků: Odjezd autobusem z Myslibořic od školy v neděli 28.1.2018 v 7:00 hod.
Příjezd: Odjezd autobusem z Filipovic ve čtvrtek 1.2.2018 v 13:00 hod., příjezd asi v 17:00 hod. ke škole
Dokumentace a vybavení, které si zajistí rodiče:
Pojištění: vzít si kartičku pojištěnce (zdravotní pojištění např. VZP)
a)

Potvrzení o seřízení lyží

b)

Potvrzení o bezinfekčnosti – podepsané od rodičů (datum nesmí být starší než 1 den před odjezdem
tj. 27.1.2018) a vyjádření lékaře

c)

Oblečení na cestu a pobyt:

1 krát:zimní boty, přezůvky (pantofle), domácí oděv, svetr, teplá prošívaná bunda,
kalhoty, pyžamo, lyžařské brýle, lyžařskou přilbu, reflexní vestu, plavky,
2 krát: lyžařský komplet, termoprádlo (funkční oblečení) čepice, šála, lyžařské rukavice
3 krát: ponožky teplé a obyčejné, tričko s krátkým rukávem, …..
Věci osobní hygieny: ručník, mýdlo, kartáček na zuby + pasta, hřeben, šampon na vlasy
d)

Krém na obličej, (na opalování, Nivea), jelení lůj (pomáda na rty)

e)

Pro volné chvíle si přibalím: knihu na čtení, časopis, společenské hry.

f)

Svačina a pití na cestu

g)

Kapesné: vezmu si pouze takovou finanční částku, abych si mohl koupit limonádu, sladkost,
pohledy se známkou.

h)

Do zavazadla přidám napsaný seznam věcí

Nebudu si s sebou brát: větší obnos peněz, drahé věci (šperky, fotoaparát, mobilní telefon, tablet,
notebook, apod.)
Informace o místě pobytu naleznete na www.pepovka.cz
Pedagogický dozor neručí za ztráty peněz, které si žáci ponechají u sebe a nepředají je do úschovy. Dále
neručí za ztrátu cenných předmětů, které nejsou pro pobyt a výcvik nezbytné.
Stravování je zajištěno plnou penzí od nedělního oběda do čtvrteční snídaně.
ŽÁCI, KTEŘÍ SI PŮJČÍ LYŽE ZE ŠKOLY, SI JE VYZVEDNOU K SEŘÍZENÍ
V PONDĚLÍ 22. 1. 2018 OD14:00 DO 14:30 HOD.

Vyjádření dětského lékaře
Potvrzuji, že účastník lyžařského výcvikového kurzu ...............................................................
se může - nemůže ze zdravotního hlediska zúčastnit ve dnech 28.1 až 1.2.2018 LVK
v Jeseníkách - Filipovice.

V ………………………… dne ……………………

Razítko a podpis lékaře:

Prohlášení o způsobilosti
Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil účastníku LVK Jeseníky - Filipovice
v termínu 28.1. – 1. 2. 2018
……………………………………………………………………………………………………..…………
jméno a příjmení
bytem
Datum narození žáka:…………………………………….
Typ pojišťovny:………………………………………
karanténní opatření (karanténu, zvýšený zdravotní dozor nebo lékařský dohled) a že mi též není známo,
že v posledním týdnu přišel do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Je způsobilý (á)
absolvovat LVZ. Jsem si vědom právních důsledků, které by mě postihly, kdyby mé prohlášení nebylo
pravdivé. Zejména jsem si vědom, že bych se v takovém případě dopustil přestupku.
V ………………………… dne ……………………
………………………... ……….……..
Kontaktní tel: zák. zástupce:

……………………………………
podpis zákonných zástupců

