Kvinta A, kvinta B, první ročník

Studenti byli poučeni o bezpečnosti a byli jim podány veškeré informace ohledně kurzu. Případné další
otázky a informace Vám podá vedoucí kurzu Mgr. Richter Martin.

richte r@ghb .cz nebo ghb @ghb .cz

Na kurzu je studentům a studentkám zakázáno požívat alkoholické
nápoje, kouřit, užívat drogy a další omamné či návykové látky, hrát
hazardní hry, manipulovat s otevřeným ohněm a další viz. kázeňský
řád kurzu.



Průkazy totožnosti (OP) a kartičky pojištěnce do obálek nevkládejte!!! Kartičku
zdravotní pojišťovny bude mít každý účastník kurzu u sebe i na svahu během výcviku!

tel.: 569 433 571 nebo 604 553 654

Studenti si na kurz připraví obálku, která bude označena jejich příjmením a jménem,
třídou, tlf.kontaktem na rodiče. V obálce bude vložen zdravotní průkaz a potvrzení o
bezinfekčnosti (na potvrzení o bezinfekčnosti uvádějte datum odjezdu!). Tyto obálky
budou vybrány po příjezdu do místa konání kurzu a po skončení kurzu budou rozdány
zpět.



Termín konání kurzu: 15.12.2009 – 22.12.2009
Místo konání kurzu: Penzion PROTĚŽ, Janské Lázně
Hlavní vedoucí: Mgr. Richter Martin
Sportovní instruktoři: Prchal Josef, Mgr. Knobová Gabriela, Mgr.
Vošický Zdeněk, Křenková Jitka, Novotná Iva, Janda Petr
Lékař kurzu: MUDr. Kašpar Miloslav
Třída: A5 + B5 + 1A
Odjezd: 15. 12. 2009 v 9.00 hodin (rozcestí „U Trojice“)
Předpokl.návrat: 22. 12. 2009 v cca 14.00 hodin (rozcestí „U Trojice“)
Doprava: ZODOS s.r.o - Okrouhlice
Cena lyžařské jízdenky: 1.350,-Kč (již po uplatněných slevách, cena
jízdenky 5 dnů ze 6ti, částka bude vybrána po příjezdu na kurz)
Cena za stravu a ubytování: 1925,-Kč / osoba / týden
Strava: plná penze + základní pitný režim (nápoje podávané k jídlu)
Cena za dopravu: cca 500,-Kč (dle počtu frekventantů kurzu)
Ochraná přilba: pro snowboardisty povinná, pro lyžaře doporučená!
Doporučujeme: seřízení vázání v odborném servisu, úrazové
připojištění frekventantů kurzu

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ GYMNÁZIA HAVLÍČKŮV BROD

(lyžování a snowboarding)

Štáflova 2063, Havlí čkův Brod

Základní informace k zimnímu lyžařskému
kurzu

