
Rozšiřující informace pro účastníky lyžařského soustředění a pro 

jejich rodiče 
Adresa:  Penzion Villa 

                        Obchodní 79 

                        Janské Lázně 542 25                   tel.: 439 875 218 

   

Odjezd: V neděli 12.1.2020 v 12:00 - Nedbalova ul. (sraz v 11:30)  

Předpokládaný návrat: V sobotu 18.1.2020 mezi 12:00-13:00! 

Do 10.1.2020 je potřeba zaplatit 2700,- Kč p. uč. Kokešovi nebo Mgr. Jitce Hozákové! 

 

Výstroj –  lyže + hole a snowboard nejlépe ve vaku s jmenovkou.  

  Sjezdové lyže musí mít seřízené bezpečnostní vázání! (možno 

 nechat seřídit ve ski-sportech na Masarykově ulici). 

Žáci odevzdají potvrzení o seřízeném vázání (od rodičů nebo ze ski-servisu 

při odjezdu na LVZ! Neplatí pro výstroj zapůjčenou v Jánských Lázních! 

vosky – sjezdařské, korek, hadr  

  brýle na lyže  

Povinná je ochranná přilba pro sjezdové lyžování! 

Povinná je ochranná přilba pro snowboard a doporučujeme chrániče zápěstí a páteře! 

Ostatní vybavení – zabalte do batohu nebo kufru (autobus přijede až k budově) 

• menší batoh na výlety 

• teplé oblečení na lyže: oteplovačky, šusťáky, svetr, zimní lyžařskou bundu, 

rukavice 2x, čepice, šály, ponožky … 

• toaletní potřeby, náplast s polštářkem, pružné obinadlo, ručník 

• psací potřeby 

• domácí obuv-pantofle 

• kapesné dle úvahy rodičů 

• plavky                         

Upozorňujeme, že výcvik probíhá dopoledne i odpoledne za každého počasí. Proto zabalte 

teplé oblečení (hlavně čepice a rukavice dvakrát i třikrát.) 

Při nástupu do autobusu každý odevzdá:  

1. bezinfekčnost (děti dostanou 10.1.2020 a tu podepisují rodiče v den odjezdu) 

2. očkovací průkaz + léky, které dítě užívá 

3. kartičku pojištěnce a 1x její kopii na svah-pro případ ztráty 

4. potvrzení o seřízeném vázání 

5. žáci, kteří si budou půjčovat výstroj v Jánských Lázních-cca-1000,-Kč(vyúčtujeme 

po návratu) 

Osobní léky s popisem užívání odevzdají zdravotnici po příjezdu do penzionu. 

Nedoporučujeme brát si sebou cenné věci (hodinky, prstýnky, řetízky).  

Se svými dotazy se laskavě obracejte na pí. uč. Hozákovou nebo na vedení školy.  

  

Žáci budou poučeni o bezpečnosti, zásadách chování a pravidlech na LVZ dne 12.1.2020 

po příjezdu do objektu. Při závažném porušení bezpečnostních a ostatních pravidel LVZ 

si rodiče na vlastní náklady odvezou žáka domů. 

 


