
Školní sportovní klub při Gymnáziu K.Čapka v Dobříši
pořádá lyžařský zájezd na jarní prázdniny Příbrami v Itálii

PAGANELLA 2011
27.2. - 4.3. 2011

cena      8 300 Kč pro děti do 18ti let, cena pro dospělé 9 500 Kč

odjezd    v neděli 27.2.2011 v 8 h od sportovní haly v Dobříši

příjezd   v noci z pátku 4.3. na sobotu 5.3. asi v 1:00h na Dobříš / v 16 hod je po večeři odjezd z Itálie /

cena zahrnuje - dopravu smluvním autobusem včetně dopravy v místě lyžování, ubytování s polopenzí, pětidenní skipas pro 
lyžařské středisko Paganella, připojištění léčebných výloh a odpovědnosti v zahraničí  pro lyžaře i snowboardisty. Cena je 
smluvní a může být upravena podle aktuálních podmínek a kurzu eura.

ubytování  v městečku Andalo v Itálii / 750km z Dobříše /, v hotelu Paganella s polopenzí /www.hotelpaganella.it /

program  5 dnů lyžování a snowboardingu v lyžařském středisku Paganella, /www.paganella.net / ve výšce 1030-2125 m. 
Středisko nabízí 3 km černých sjezdovek, 30 km červených sjezdovek, 8 km modrých sjezdovek a 15km běžeckých tratí. 
Středisko Paganella leží téměř v srdci Brennerských Dolomit. Údolí Valle dell´Adige ukrývá městečka pro ideální dovolenou. 
Ať už je to rušnější Andalo, poskytující romantické procházky místními uličkami a v okolí rozlehlého jezera, nebo klidnější 
Fai della Paganella, odkud vede lanovka přímo na vrcholy sjezdovek. Ze sjezdovek jsou nádherné panoramatické výhledy až 
na jezero Lago di Garda. 

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 adresy : milanbr@seznam.cz, martinabr@seznam.cz, nebo 
telefonicky na číslo : 777281881, 776123247

Platba na účet Školního sportovního klubu č.ú. 51-1939110207/0100, variabilní symbol je rodné číslo.

Prosíme o zaplacení zálohy 2000 Kč do 30.11.2010 a zbytek částky do 31.1.2011

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Přihláška
Přihlašuji svoji dceru ( syna )    …………………………………………………….....................

                                rodné číslo   ......................................................................................................

 na lyžařský zájezd na jarní prázdniny v Itálii v termínu 27.2.-4.3.2011

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…………………………………………………………. 
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