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LYŽAŘSKÝ KURZ

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám poskytnout informace k pravidelnému lyžařskému kurzu pořádaného naší školou pro žáky kvint. Lyžařské
kurzy, které jsou součástí vzdělávacího programu školy, jsou už léta tradiční sportovně-ozdravnou akcí s oboustranně
příznivou odezvou mezi žáky i učiteli. Nabízejí studentům – úplným začátečníkům i zkušeným lyžařům výuku lyžování spolu se
spoustou dalších neopakovatelných zážitků spojených s pobytem kolektivu třídy v krásném prostředí rakouských Alp (lyžařské
středisko Saalbach - Hinterglemm - Leogang – Fieberbrunn, 270 km sjezdovek, které patří mezi top střediska v Rakousku)
Kurz je zaměřen na výuku základů i zdokonalování moderních trendů lyžování, zejména carving, a je veden učiteli školy. Je
vhodný jak pro lyžařské začátečníky, kteří si zde osvojí základní lyžařské návyky pro bezpečný pobyt na lyžích, tak pro pokročilé
lyžaře, kteří mají možnost pod odborným vedením zdokonalit si dále svou techniku.
Ubytování je zajištěno v Jugend und Familien Gästehausu Christianhof přímo v lyžařském středisku ve výšce 1 290 m,
v bezprostřední blízkosti lanovek Hochalm a Zwölfernordbahn. Studenti mají k dispozici 2 – 8 lůžkové pokoje s umyvadlem,
WC a sprchy na chodbě. Některé pokoje mají vlastní sprchu. Stravování je řešeno formou polopenze - snídaně zahrnuje ranní
bufetové stoly s čerstvým pečivem, večeře je o třech chodech (polévka, hlavní jídlo a dezert). Studentům je dále k dispozici
společenská místnost s TV, lyžárna a hrací místnost se stolním tenisem. Večerní čas je vyplňován přednáškami o bezpečném
chování na horách, lyžařském desateru nebo carvingovému lyžování.
Jsme si vědomi toho, že lyžování a pobyt na horách patří mezi finančně náročnější aktivity, přesto věříme, že umožníte vašim
dětem nezapomenutelný zážitek spojený s týdenním pobytem na horách v kolektivu třídy. Jsme přesvědčeni, že pobyt na
horách a lyžování patří k neodmyslitelné tradici českého školství a zvlášť u dnešní „počítačové generace“ dětí přispívá
k výchově ke zdravému životnímu stylu.

Termín kurzu: 4. – 10. 3. 2018.
Cena kurzu: 9 000 Kč.

Ohledně doplňujících informací můžete kontaktovat vedoucího kurzu
(Mgr. Martin Groulík,  +420 777 158 531,  groulik@cg-plzen.cz)
Veškeré informace k lyžařskému kurzu jsou také uvedeny na webových stránkách
http://saalbach.cirkevnigymnazium.cz

Informační schůzka s rodiči se uskuteční během třídních schůzek 23. 11. 2017.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ KURZ
Podpisem této závazné přihlášky a doručením škole zákonní zástupci žáka přihlašují žáka k účasti na školním lyžařském kurzu.

Jméno a příjmení žáka:

Datum narození:

Adresa:

zastoupený/á zákonným zástupcem

jméno a příjmení rodiče:

Telefonní čísla pro případ kontaktování během školního kurzu:
Matka:
Otec:

Datum a podpis zákonných zástupců

Originál této závazné přihlášky se odevzdává škole nejpozději do 3. 11. 2017,
doporučujeme proto zhotovit si kopii pro vlastní potřebu.


I.

Popis školního kurzu

Popis školního kurzu je uveden v informačním letáku, který je připojen k této přihlášce a je její nedílnou součástí. Organizace školního
kurzu bude zajištěna Církevním gymnáziem Plzeň, jmenovitě Mgr. Martinem Groulíkem (dále jen „vedoucí kurzu“)
II.

Cena

1. Celková cena školního kurzu činí 9 000 Kč (slovy: devět tisíc korun českých) (dále jen „cena školního kurzu“).
2. V ceně školního kurzu jsou zahrnuty všechny platby, nájemné, autobusová doprava na kurz a z kurzu, 6x ubytování žáka v Jugend und

Familien Gästehaus Christianhof, 6x polopenze, veškeré poplatky a taxy (silniční a pobytové), 5 denní skipas Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn, cestovní pojištění žáka (úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění
zavazadel - pojištění AXA Komfort).
3. Případný finanční přebytek, který může vzniknout po závěrečném vyúčtování školního kurzu, bude žákům vrácen v hotovosti nejpozději
do 30 dnů.

III. Způsob platby
Cena školního kurzu se hradí 2 splátkami, vždy převodem na účet školy č. 4825380237/0100, variabilní symbol viz příloha č.2. Při platbě
převodem žák uvede do zprávy pro příjemce vždy svoje jméno. Škola vystaví potvrzení o zaplacení pouze na vyžádání žáka, a to
písemným potvrzením vydaným kanceláří školy.
a)
b)

záloha 2 000 Kč – nejpozději do 15. 11. 2017
doplatek 7 000 Kč – nejpozději do 30. 1. 2018.

IV. Storno podmínky při zrušení účasti žáka na školním kurzu
1. V případě, že žák zruší účast na školním kurzu bez zajištění odpovídajícího náhradníka, zavazuje se uhradit škole storno v následující

výši:
a)
90 až 60 dnů včetně před termínem zahájení zájezdu – 20% z celkové ceny, nejméně však 500 Kč
b)
60 až 11 dnů včetně před termínem zahájení zájezdu – 50% z celkové ceny
c)
10 dnů a méně před termínem zahájení zájezdu – 100% z celkové ceny
2. Odpovídající náhradník musí být žákem Církevního gymnázia a odpovídat věkem ostatním žákům školního kurzu.

