Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o.
____________________________________________________________________________________________________________

IČO: 25 38 32 05
IZO: 061 988 278
IZO RED: 600 016 706

Lyžařský kurz pro denní studium 2016
Ostrava-Poruba
Termín:

8. 2. – 12. 2. 2016

Místo:

Mosty u Jablunkova

Sraz:

Pondělí 8. 2. 2016 6:00 hod Ostrava-Svinov

Ukončení kurzu: Pátek 12. 2. 2016 v 17,30 hod. Ostrava hl. nádraží
Ubytování: Hotel Beskyd (http://www.hotelbeskyd-mosty.cz)
Cena: 3100,- (ubytování, plná penze, skipas, cestovné, Aqua zone)
- úhrada na účet školy 19-348 818 0247/0100, variabilní symbol – osobní číslo žáka
- nejpozději do 20. ledna 2016
Doprava: vlak
Program:
- výuka lyžování a snowboardingu
- teorie lyžování a snowboardingu (výzbroj a výstroj)
- pohyb a pobyt v zimním terénu
- fyzická příprava
Povinná výbava:
- sjezdové lyže, hůlky, snowboard, ochranná helma
- sportovní vybavení a obuv na zimní turistiku
- malý batoh, láhev na vodu (termosku)
- baterka (nejlépe čelovka)
- psací potřeby
- osobní hygienické potřeby a léky, elastické obinadlo
- přezůvky, plavky
- vratná kauce na čipovou kartu (skipas) 100,- Kč
- karta pojištěnce, občasný průkaz, doklad o bezinfekčnosti
- písemný doklad o seřízení lyžařské výzbroje – možno i od zákonných zástupců (je
součásti dokladu o bezinfekčnosti)
Zapůjčení výzbroje na lyže (lyže, hůlky, boty, helma), nebo snowboard (snowboard, boty,
helma) je možné přes školu v ceně 500,- Kč za týden.
Informace: Petr Godál, tel: 737 630 973, godal@sosoom.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Karviná

číslo účtu: 19-3488180247 / 0100

Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte.
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti……………….……………..………..narozenému ……………..
bytem ……………………………………………………………………………….. změnu režimu, dítě
nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu
nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních 2 týdnech přišlo jmenované dítě do styku
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dále prohlašuji, že má potřebnou lyžařskou nebo snowboardovou výstroj a výzbroj a seřízeno
bezpečnostní vázaní.
Dítě je schopno zúčastnit se lyžařského kurzu v termínu 8. 2. – 12. 2. 2016.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

V ……………………………..

dne ………………………

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na akci:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karviná

číslo účtu: 19-3488180247 / 0100

