
Zdokonalovací lyžařský výcvik v rakouských Alpách 

 
V letošním školním roce škola znovu organizuje zdokonalovací kurz lyžování v rakouských 
Alpách.  
Termín zájezdu: v pátek 28.3.2014 v brzkých ranních hodinách odjezd od školy, návrat ve 
večerních hodinách ve úterý 1.4.2014 ke škole 
Místo: Tauplitz (poblíž ledovce Dachstein)- www.dietauplitz.com.  
Ubytování: Bydlíme v chatě přímo na sjezdovce.  
Lyžování: 5 denní skipas, strava: plná penze a odpočinkem po obědě na chatě.  
Cena: 6000 Kč včetně skipasu, cesty a pojištění. Cena je o 200Kč vyšší než loni kvůli změně 
kurzu Eura. 
Platba musí být provedena v celé výši do pondělí 17.2. 
Účastníci si mohou vzít lyže nebo snowboard. Všichni potřebují pas nebo občanský průkaz. 
Nad zdravím účastníků výjezdu budou bdít lékaři MUDr. Radek Veselý a MUDr. Břetislav Gál. 
Personální obsazení instruktorů: Mgr. Kostka, Mgr. Ondráková, Mgr. Ulč a Mgr. Jedlička. 
Případné dotazy zodpoví vedoucí výcviku p. řed. Jedlička.  
 
------------------------------------------návratka----------------------------------------- 
 
Závazně přihlašuji mého syna (dceru) …………………………........ ze třídy……..… 
na zdokonalovací lyžařský kurz v rakouských Alpách. Podmínkou je předchozí účast na 
lyžařském výcvikovém kurzu nebo prohlášení rodičů, že žáci umějí lyžovat. 
 

  Podpis rodičů   ……..……………………………….. 
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