Školní sportovní klub při Gymnáziu K.Čapka v Dobříši
pořádá

Lyžařský zájezd na jarní prázdniny Příbrami v St.Michael v Rakousku
termín - 1.- 6.2.08
cena

- 7500 Kč pro děti ročník narození 1992 a mladší
- 8000 Kč pro juniory narozené 1991,1990,1989
- 8500 Kč pro dospělé

odjezd - v pátek 1.2.08 v 10 h od sportovní haly v Dobříši
příjezd – ve středu 6.2.08 v noci kolem 24h na Dobříš / v 18 hod je po večeři odjezd z Rakouska /
cena zahrnuje - dopravu smluvním autobusem včetně dopravy v místě lyžování, ubytování s polopenzí,
pětidenní skipas pro celou oblast, připojištění léčebných výloh a odpovědnosti v zahraničí pro lyžaře i
snowboardisty.

ubytování v Jugendherbergu v St Michael v šestilůžkových pokojích, WC a sprchy na chodbě. Polopenze
včetně pitného režimu ve společné jídelně. Snídaně formou švédského stolu, večeře – polévka,hlavní jídlo a
moučník, salátové mísy, ovoce. Obědy na sjezdovce si zajistí každý sám, případně si koupí jídlo přímo
v restauraci na sjezdovce ( 3 – 8 euro ). Pobyt začíná v sobotu snídaní a končí ve středu večeří.

program – 5 dnů lyžování a snowboardingu v lyžařské oblasti Lungau / www.Lungo.at / 100 km jižně od
Salzburgu směrem na Villach. Jisté sněhové podmínky, 150 km lyžařských tratí ve 4 lokalitách.
Katschberg – Aineck – Fanninberg – Grosseck - Speireck. V ubytovně možnost večerního programu.
Stoly na st. tenis, místnost pro diskotéku, klubovna s televizí a videem. V Tamswegu je možné navštívit
vodní svět s tobogánem a několika bazény ( 4 euro pro děti, 6 pro dospělé ).
Školní sportovní klub

nabízí zájemcům možnost zapůjčení lyžařského a snowboardového vybavení

/ helmy a brýle, hůlky, lyže, snowboardy a boty, obaly na lyže, boty a snowboardy /. Seznam věcí a
finanční podmínky zapůjčení jsou na internetových stránkách školy .
Výuku zajišťují instruktoři lyžování a snowboardingu s platnými instruktorskými průkazy.

Přihlášky na zájezd je možné podávat prostřednictvím mailu na adresu : milanbr@seznam.cz
Nebo telefonicky na číslo : 777281881, 776123247
Platba na účet Školního sportovního klubu č.ú. 51-1939110207/0100

Přihláška
Přihlašuji svoji dceru ( svého syna )

…………………………………………………… na lyžařský zájezd

na jarní prázdniny v St. Michael v termínu 1.2.-6.2.08
Na zájezd pojede moje dcera ( můj syn ) se :
a) sjezdovými lyžemi

b) snowboardem

c) lyžemi i snowboardem

Před odjezdem na kurz budou studenti poučeni o bezpečnosti na lyžařském kurzu, o pravidlech bezpečného
pohybu na sjezdovce, o povinnosti používat lyžařskou helmu.
Dále budou poučeni o zákazu kouření, požívání alkoholu a omamných látek.
Telefonní spojení na rodiče : ………………………………………………………
Datum………….……………

podpis rodičů………………………………………………………….

