
 

LVK – ŠPINDLERŮV MLÝN 

Lyžařský výcvikový kurz 06. – 10.03.2023 v oblasti Krkonoše – Špindlerův Mlýn 
 

  
Termín: 06.03. – 10.03.2023  

Místo: Skiareál Svatý Petr, Špindlerův Mlýn 

Ubytování: Hotel Esprit 

 

Sraz:  v pondělí 06.03.2023 v 7:00 před budovou ZŠ Mukařov  

Odjezd: v 7.45 – 8.00 (dle doby nakládání zavazadel) 

Návrat:  v pátek 10.03.2023 16:30 - 17:00 (dohled u školy zajištěn do 16:30, v případě 

příjezdu po 17:00 Vás budeme informovat) 

 

Vedoucí: Barbora Gojová (barbora.gojova@zsmukarov.cz, tel: 607 835 499) 

  

Stravování:  plná penze, začínáme obědem, končíme obědem 

 

Náplň LVK:  sjezdové lyžování pod vedením instruktorů 

 

Cena:  7 750,- Kč 

 

Povinná výbava: 

- sjezdové lyže s bezpečně seřízeným vázáním pro konkrétní dítě 

- lyžařské oblečení (bunda, kalhoty) 

- lyžařské rukavice 

- lyžařské hůlky 

- lyžařské boty 

- lyžařská přilba 

- lyžařské brýle 

 

Povinné dokumenty k odevzdání v den odjezdu (vše doneste v jedněch eurodeskách) 
- Seznámení s řádem LVK 
- Prohlášení o bezinfekčnosti 
- Kopie průkazu zdravotní pojišťovny 
- Pokud dítě užívá léky, pak jejich seznam vč. dávkování a příp. prohlášení, že je může 

dítě užívat samo (jiné léky u sebe dítě mít nesmí; netýká se doplňků stravy) 
- Potvrzení bezpečného seřízení vázání na lyžích a povinné výbavy 
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Seznámení s řádem LVK 

Lyžařský výcvikový kurz 06. – 10.03.2023 v oblasti Krkonoše – Špindlerův Mlýn 
 

Jako zákonný zástupce žáka 

jméno a příjmení dítěte:  ..............................................................................................................  

datum narození dítěte:  ................................................................................................................  

 
beru na vědomí 
 

1) že  LVK je školní akcí, na které po celou dobu platí školní řád, který je mé dítě povinné 
dodržovat. S ohledem na provozování zimních sportů a zvýšenou fyzickou, psychickou 
i organizační náročnost jsem ho poučil zejména o povinnosti 

 
- dodržování všech pokynů vydaných pedagogickými pracovníky, ubytovatelem, 

dopravcem a provozovatelem skiareálů 
- ukázněného chování po dobu přepravy 
- dodržování ubytovacího řádu 
- dodržování režimu dne stanoveného denním rozkazem zvl. pak večerky a nočního 

klidu! / 
- zdržet se požívání alkoholických nápojů a návykových látek, vč. el. cigaret, 

nikotinových sáčků, kratomu, energydrinků s obsahem kofeinu apod. 
- neopouštět družstvo a ubytovací prostor bez vědomí vedoucího družstva 
- hlásit onemocnění a zranění neprodleně svému vedoucímu družstva nebo 

zdravotníkovi 
- nahradit způsobené škody na zařízení ubytovacích prostor, dopravce a dalších 

třetích stran 
 

2) že za peníze a cenné předměty si zodpovídá každý účastník sám, proto je 
doporučujeme brát s sebou jen v nezbytně nutném rozsahu. 

 
3) při závažném porušení školního řádu ze strany mého dítěte, může být žák z kurzu 

vykázán a zavazuji se, že na vlastní náklady zajistím jeho bezodkladný odjezd z kurzu, 
a to bez nároku na vrácení účastnického poplatku nebo jeho poměrné části. 

 
 
jméno a příjmení zákonného zástupce:  ......................................................................................  

bytem trvale:  ...............................................................................................................................  

V Mukařově dne 06.03.2023 

podpis zákonného zástupce 
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Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost) 
 

Prohlášení musí byt vyplněno a datováno v den odjezdu a dítě / zákonný zástupce je odevzdá spolu s  

KOPIÍ PRŮKAZU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY. 

 

 
Prohlašuji, že 

 

jméno a příjmení dítěte:  ..............................................................................................................  

datum narození dítěte:  ................................................................................................................  

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem). 
 
Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem na 
školní akci do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou 
z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. 
 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo 
pravdivé. 
 
jméno a příjmení zákonného zástupce:  ......................................................................................  

bytem trvale:  ...............................................................................................................................  

 

 

V Mukařově dne 06.03.2023 

 

podpis zákonného zástupce 
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Seznam léků užívaných dítětem (jen pokud užívá) 

Lyžařský výcvikový kurz 06. – 10.03.2023 v oblasti Krkonoše – Špindlerův Mlýn 
 

Jako zákonný zástupce žáka informuji, že užívá níže uvedené léky 

jméno a příjmení dítěte:  ..............................................................................................................  

datum narození dítěte:  ................................................................................................................  

1) Pravidelně 

Název léku 

Dítě může 
mít lék u 

sebe a užívat 
samostatně 
(ANO / NE) 

Dávkování (množství, čas/denní doba a příp. 
způsob podání) 

   

   

   

 

2) Jen v případě potřeby 

Název léku 

Dítě může 
mít lék u 

sebe a užívat 
samostatně 
(ANO / NE) 

Dávkování (situace, množství, čas a příp. 
způsob podání) 

   

   

   

 

jméno a příjmení zákonného zástupce:  ......................................................................................  

bytem trvale:  ...............................................................................................................................  

V Mukařově dne 06.03.2023 

podpis zákonného zástupce 
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Potvrzení bezpečného seřízení vázání na lyžích a 
povinné výbavy 

Lyžařský výcvikový kurz 06. – 10.03.2023 v oblasti Krkonoše – Špindlerův Mlýn 
 

 
Jako zákonný zástupce žáka 
 
jméno a příjmení dítěte:  ..............................................................................................................  

datum narození dítěte:  ................................................................................................................  

1. Nehodící se škrtněte (alespoň jedna varianta musí být potvrzena kladně) 
 
ANO / NE  Přiloženou kopií potvrzení vydaného lyžařským servisem dokládám 

bezpečné seřízení vázání na lyžích svého dítěte. 
 
ANO / NE  Čestně prohlašuji bezpečné seřízení vázání na lyžích svého dítěte. 
 

2. Potvrzuji, že dítě má povinnou výbavu pro LVK, a to minimálně v tomto rozsahu 
- sjezdové lyže 
- lyžařské oblečení (bunda, kalhoty) 
- lyžařské rukavice 
- lyžařské hůlky 
- lyžařské boty 
- lyžařská přilba 
- lyžařské brýle 
 
Současně beru na vědomí, že v případě, kdy žák nebude mít povinnou výbavu, nebude 
mu umožněn vstup do skiareálu a bude vyloučen z kurzu, přičemž se zavazuji na vlastní 
náklady zajistit jeho bezodkladný odjezd z kurzu, a to bez nároku na vrácení 
účastnického poplatku nebo jeho poměrné části. 
 

 

jméno a příjmení zákonného zástupce:  ......................................................................................  

bytem trvale:  ...............................................................................................................................  

 
V Mukařově dne 06.03.2023 

 

podpis zákonného zástupce 
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