
Prohlášení a závazná přihláška na zimní školu 
v přírodě s lyžováním 2018

* nehodící se škrtněte

Přihlašuji svého syna/ svou dceru…...............………………………………, nar.
………………, tř. ……na ŠvP s lyžováním v termínu 26.února - 2. března 2018.

Moje dítě si BUDE / NEBUDE* půjčovat v místě konání akce lyžařský či 
snowboardový set. (cena 600,- Kč/pobyt, platí se zvlášť na místě- tato částka 
není zahrnuta v ceně kurzu)

V případě závažného zdravotního stavu dítěte nebo závažného porušení 
školního řádu se zavazuji dítě neprodleně vyzvednout v místě konání akce.

Beru na vědomí, že poplatek za školní akci (4.500,- Kč) je nevratný ze strany 
školy. Pro případ neúčasti žáka je součástí ceny pojištění proti „stornu“ a 
poměrná část poplatku bude uhrazena smluvním partnerem – pojišťovnou. 
Vzhledem k termínu přihlašování a provádění plateb se dá storno uplatnit 
pouze ze závažných zdravotních důvodů.

Po návratu z akce (pátek 2.3.2018 cca v 15.30 hod. u restaurace Japeka - čas 
příjezdu bude upřesněn) vyzvednu dítě u autobusu / může jít od autobusu 
samo.* ( týká se dětí, kteří využijí dopravu na místo a zpět smluvním 
autobusem)

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM* s volným pohybem svého dítěte na 
omezeném místě po omezenou dobu (bojovky, hry, krátký rozchod v obchodě 
atp.) za podmínky výkonu dohledu nad dítětem (rozuměno vymezený čas a 
prostor, ve kterém se může za předem daných podmínek pohybovat).

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM*, aby se mé dítě v případě změny programu 
koupalo v plaveckém bazénu. Mé dítě je PLAVEC – NEPLAVEC*.

Zavazuji se uhradit veškeré náklady za škody, které vzniknou zapříčiněním 
mého dítěte v době trvání zotavovací akce (tj. i cesty autobusem).

Jsem si vědom/a, že pro dítě je připraven celodenní program a že                   
z bezpečnostních důvodů se pokoje nemohou vždy zamykat, a akceptuji proto 
doporučení školy nedávat dítěti s sebou cennosti (nepřiměřeně vysokou částku 
peněz, mobil, notebook a ani jiná elektronická zařízení).

Beru na vědomí, že po dobu průběhu lyž. výcviku budou žáci také pod vedením
externích pracovníků a budou poslouchat jejich pokyny (lektoři lyž. školy).

Moje dítě bude realizovat akci s LYŽEMI /se SNOWBOARDEM*. Dítě bude 
vybaveno helmou, rukavicemi, teplým oblečením a dalším lyž. vybavení a 
adekvátní výzbrojí.

SOUHLASÍM/ NESOUHLASÍM* se zpracováním mých osobních údajů za 
účelem realizace akce po obu nezbytně nutnou pro archivacidokumentace akce
- max.3 roky.



 Jsem si vědom rizik spojených s lyž. výcvikem i při nejlepším možném 
zajištění bezpečnosti a dodržování pravidel a posílám dítě  podle svého vědomí 
v dobrém  zdravotním stavu.  

Tímto uděluji souhlas s převozem dítěte do zdravotnického zařízení v případě 
potřeby.

Moje dítě užívá pravidelně nebo dle potřeby léky dle následujícího popisu. Tyto 
léky předám u autobusu do rukou učitelů: 
…................................................................... 
…............................................................................................................
................. ............................................................................................
..........................

Jiná důležitá sdělení o dítěti:

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

Kontakty, na kterých budu dostupný během školy v přírodě (vč.náhradních)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

...................................

Na akci se vztahuje školní řád. Seznámil jsem se s podmínkami a informacemi 
o kurzu.

Potvrzení od lékaře ne starší 12 měsíců odevzdávám do 9.2.2018.
( formulář najdete na stránkách školy, lékaři ale obvykle vydávají vlastní)

Dle pokynů ještě dodám do odjezdu kartičku pojištěnce, doklad o seřízení lyží a
prohlášení o bezinfekčnosti.

Přihlášku s prohlášením je nutné odevzdat nejpozději 19. ledna 2018.

V Hradištku dne ..................... 2018           podpis zák. zást.:...................




