
         

      Kontakt :  
        ZŠ a MŠ Kubatova ul. 1,  
       České Budějovice, 370 04 
              +420 387 318 864 - kancelář  
            +420 387 318 856  - ředitel školy  

 +420 603 290 608  - Marek Kos (učitel TV) 

 
 
Zimní lyžařský výcvikový kurz 
 

Zimní lyžařský výcvikový kurz se uskuteční od 24.2. do 1.3. 2019 (neděle až pátek) na 
Kramolíně (Lipno) – hotel Kramolín,  v celkové cenové relaci cca 2800,- Kč. Cena zahrnuje: 
ubytování, stravování a dopravu a bude zaměřen na běžecké i sjezdové lyžování. 
Snowboarding (bude zařazen jako doplňkový k základnímu výcviku, pokud se vytvoří samostatné 
družstvo, cca 10 žáků), a aktivní odpočinek v přírodě. Na vleky bude každý žák potřebovat cca 
1600,- Kč (odhad z února 2018). 

Všichni účastníci z důvodu pestrosti kurzu musí mít vybavení jak pro sjezdové, tak 
běžecké lyžování, které tvoří základní výcvik. Škola může zajistit půjčení běžeckého vybavení 
zdarma. Je možné si vzít i vybavení na snowboard (pokud bude ustanovena výše jmenovaná 
skupina). Do programu bude pro vybrané skupiny zahrnuta i výuku na lyžích „Snowblade“ 
(půjčení zajistí škola). Každý účastník bude mít povinně helmu.  

 Vyplněnou návratku nutno odevzdat nejpozději do 26.9.2018 !!! 

Od účastníků bude požadováno zaplacení zálohy ve výši 2800,- Kč a to do Školní online 
pokladny v období do 26.10.2018. 

 

 Vedoucí kurzu:  Marek Kos 
 Instruktoři :  Mgr. Nikola Schwachová, Mgr. Libor Kocian, 
 Mgr. Martin Rak, Mgr. Jaroslav Soukup 
     
---------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------- 

 
N Á V R A T K A 

 
 Souhlasím, aby se můj syn /moje dcera/* zúčastnil/a/* zimního lyžařského kurzu na 
Kramolíně (Lipno) – hotel Kramolín v termínu od 24.2. do 1.3. 2019.  
 
 

Jméno žáka: ..............................................................................................Třída:..................... 

 

S sebou bude mít ** : 

  Sjezdové lyže soukromé (seřízené)   Sjezdové lyže z půjčovny 

  Běžecké lyže soukromé     Běžecké lyže z půjčovny 

 Snowboard   

  

  Běžecké vybavení - budu požadovat půjčení ze školního skladu  
   
 
  

 
 
Dne : ...................... 2018  Podpis rodičů: ................................................................................. 
 

* nehodící se škrtněte, ** zaškrtněte 


