Informace LVK ČESKO I. ročník + tercie/25 žáků/  3.4. – 8.4.2022

Odjezd: neděle 3.4.2022  ze Zastávky od nádraží, ráno – 8:00
Návrat: sobota 8.4.2022 v odpoledních hodinách do Zastávky – čas bude upřesněn
Místo pobytu: Ovčárna-Praděd, hotel FIGURA
Doprava: autobus tam i zpět/fa Vyhnalík Lukovany/
Místo výcviku: Skiareál Praděd
Strava: plná penze / zahájení obědem v den příjezdu, ukončení snídaní v den odjezdu/
Ubytování: převážně 2-4 lůžkové pokoje se sociálním zařízením,
Vedoucí kurzu: Mgr. František Zahradníček
Instruktoři:  Mgr. Barbora Štreitová, Mgr. František Zahradníček, Mgr. Radek Malý 
Zdravotník kurzu: Mgr. Barbora Štreitová
Lékařské ošetření v případě potřeby zajišťuje zdravotní středisko a nemocnice Bruntál
Doporučené vybavení na hory
1	na lyžování šponovky, oteplovačky nebo šusťáky
2	větrovku nebo teplou bundu s kapucí
3	svetr, fleecová mikina
4	čepice 2x
5	rukavice 2x
6	ponožky, podkolenky – silnější na lyžování, slabší na denní nošení
7	teplé spodní prádlo (spodky, triko, punčocháče, termo prádlo)
8	2x tričko na denní nošení
9	Pyžamo
10	Oblečení pro pobyt na chatě (tepláky)
11	Domácí obuv
12	Toaletní potřeby, krém na opalování /vyšší faktor/,pomáda na rty
13	Mastný krém bez vody na obličej
14	Ručník
15	Lyžařské brýle, sluneční brýle s UV filtrem, lyžařská helma!!!!! 
16	Batoh na jídlo do autobusu
17	Občanský průkaz
18	Kartičku zdravotní pojišťovny 
19	Osobní léky, obinadlo
20	Lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním 
21	Lyže uložené ve vaku, lyžařské hole, sjezdařské boty
      22 Čestné prohlášení o bezinfekčnosti – datum na něm musí souhlasit s dnem odjezdu – obdržíte      
            od zdravotníka kurzu
Kapesné DLE ZVÁŽENÍ RODIČŮ
Prohlášení o seřízení vázání, potvrzení o bezinfekčnosti – odevzdáváte Mgr. Zahradníčkovi před odjezdem u autobusu

INFO:
Doporučujeme zajistit individuálně cestovní připojištění pojišťovnou AXA, které zahrnuje kromě běžného pojištění na nemoc a úraz rovněž  STORNO zájezdu, onemocnění  COVID, pojištění zavazadel a odpovědnost za škody.
	Se žáky budeme mít schůzku ve středu, čtvrtek před kurzem, kde se budou moci zeptat na vše, co bude třeba. Na schůzce dostanou v psané podobě: Plán kurzu s časem odjezdu, Potvrzení o bezinfekčnosti, Prohlášení o seřízení vázání, Denní program, Povinnosti služby a další informace v souvislosti s realizací kurzu.

