ZÁKLADNÍ INFORMACE — čtěte pozorně!
 Vyplněnou a podepsanou přihlášku a potvrzení lékaře o zdravotní
způsobilosti zašlete nejpozději do 15. prosince 2020 e-mailem na adresu
m.urgeova@seznam.cz nebo na kaja.marik@hanyzka.cz , nebo předejte
osobně.
 Potvrzení musí být od praktického lékaře pro děti a dorost. Potvrzení od
jiných zdravotních zařízení nebudou akceptována.
 Zálohu ve výši 3.000 Kč zaplaťte hotově při odevzdání přihlášky, nebo
převodním příkazem na účet vedený u ČSOB: 177422815/0300 nejpozději
do 20. prosince 2020.
 Doplatek pak uhraďte nejpozději do 31. ledna 2021.
 Cena poukazu je 6.100 Kč na jedno dítě. Cena zahrnuje ubytování s plnou
penzí, dopravu, vleky a úrazové pojištění.
 V případě, že na lyžařský výcvik jedou sourozenci, je cena stanovena na
5.850 Kč na jedno každé dítě.
 Odjezd 1. turnusu je v sobotu 20. února 2021 v 11:00 (sraz v 10:30) z
parkoviště před hotel Olympic, Sokolovská 615.
 Odjezd 2. turnusu je v sobotu 27. února 2021 v 10:00 (sraz v 9:30) z
parkoviště před hotel Olympic, Sokolovská 615.

https://mapy.cz/s/pobodeduto

Str. 1/3

 Dětem, kterým se dělá při cestování nevolno, bude podán lék před
odjezdem. Tyto se však musí přihlásit 30 minut před odjezdem. V opačném
případě podají odpovídající lék rodiče sami (v termínu před odjezdem dle
příbalového letáku).
 Příjezd dětí z 1. turnusu je v 16:00 v sobotu 27. února 2021 na místo
odjezdu.
Příjezd dětí z 2. turnusu je v 14:00 v sobotu 6. března 2021 na místo
odjezdu.
 Stravování začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu. Je
proto potřeba, aby děti měly s sebou jídlo a pití na cestu.
 U autobusu před odjezdem odevzdáte potvrzení o bezinfekčnosti,
fotokopii (NE ORIGINÁL) průkazky zdravotní pojišťovny, případně jménem
označené léky. Je zakázáno, aby děti měly jakékoliv léky u sebe! Výjimku
dovolí v odůvodněných případech zdravotník.
 Nedoporučujeme dávat dětem s sebou cenné předměty, jako jsou například
mp3 přehrávače, fotoaparáty, šperky, mobilní telefony, peníze apod. Za
jejich případnou ztrátu či poškození nenese provozovatel žádnou
odpovědnost.
 Ubytování účastníků je zajištěno v pensionu Na Rychlově ve 3–6 lůžkových
pokojích.
Adresa chaty:
Pension Na Rychlově
Rychlov 18
514 01 Benecko
Další info: Karel Mařík, mobil: 777 692 899, e-mail: kaja.marik@hanyzka.cz
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POVINNÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA
• Sjezdové lyže + hole (snowboard, běžky)
• Helma
• Seřízené bezpečnostní vázání!
• Lyžařské boty
• Oblečení na lyže včetně náhradního
• Teplé boty do sněhu
• Zimní bunda
• Lyžařské brýle
• Sluneční brýle s UV filtrem
• Nepromokavé rukavice + náhradní pár
• Čepice (raději 2x)
• Svetr
• Teplé spodní prádlo („Jegrovky“, punčocháče…)
• Teplé podkolenky (min.2 páry)
• Ponožky
• Pyžamo
• Plavky
• Kapesníky
• Oblečení do chaty
• Přezůvky

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA
• Větrovku na běžky
• Šála
• Rolák
• Kdo umí – hudební nástroj
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