
Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlí čkova 13 , www.gtnv.cz 
 

Organiza ční zabezpečení LVVK  sekunda  2018/2019   
                

Odjezd: v ned ěli dne    24. 2. 2019       8:00 hod. od budovy gymnázia (sraz 7:30)  
Příjezd:  v ned ěli dne     3. 3. 2019      18:00 hod. k budově gymnázia                               
                 
Vedoucí kurzu: Mgr. Marek Schwarz (v nutných p řípadech – 732 331 030)  
 Instrukto ři:   Mgr. Miroslav Jaroš, Mgr. Gabriela Procházková 
Zdravotník:  Mgr. Gabriela Procházková 
 
Adresa ubytovny:  Chata Protěž, Zahrádky 30, 542 21 Pec pod Sněžkou 

 
Finan ční podmínky: 
Předpokládaná cena ubytovaní a stravy    3 800,-Kč (7x nocleh, plná penze + pitný režim + ceny) 
Předpokládané náklady na vleky (aktualizovaná na 2018) 2 280,-Kč + 50,- Kč vratná záloha 
Předpokládaná cena dopravy (autobus a rolby)   1 100,-Kč 
Celkem  (včetně cen na soutěže)     7 280,- Kč 
Doporučené kapesné:         300,- Kč 
 
Po ukon čení LVVK bude provedeno kone čné vyú čtování a vrácen p řípadný p řeplatek nebo doplacen 
případný nedoplatek (v závislosti na po čtu ú častník ů LVVK a aktuálních cenách). 

Způsob  a termíny platby:  
převodem na účet školy č. 214 528 329/0300 (do poznámky uveďte „LVVK + jméno a příjmení žáka“) 
Záloha:                            3 500,- Kč (uhradit nejpozději 30. 11. 2018) 
Předpokládaný doplatek: 1 500,- Kč (uhradit nejpozději 11. 01. 2019)  

STORNO PODMÍNKY 

-   0 – 7 dnů před nástupem 100 % z celkové ceny pobytu (ubytování a strava) 
-   8 – 14 dnů před nástupem 80 % z celkové ceny pobytu (ubytování a strava) 
- 15 – 21 dnů před nástupem 50 % z celkové ceny pobytu (ubytování a strava) 
- 22 – 28 dnů před nástupem 40 % z celkové ceny pobytu (ubytování a strava) 
- 29 a více dnů před nástupem 20 % z celkové ceny pobytu (ubytování a strava) 

V případě ukončení pobytu na vlastní žádost nebo vyloučením účastníka z LVVK v průběhu kurzu nebude účastníkovi 
zbývající uhrazená částka na pobyt, stravu a dopravu vrácena. 

Vypůjčení školního lyža řského vybavení: termín od 07. 01. 2019 do 18. 01. 2 019 
Žák musí p ředložit potvrzení o se řízení bezpe čnostního sjezdového vázání od  p říslušného lyža řského 
servisu pop ř. od rodi čů (nepodceňovat správnost seřízení vázání !!!!). 
 
Výzbroj:  

- sjezdové lyže s odborně seřízeným bezpečnostním vázáním, sjezdové hole opatřené kroužky, 
lyžařské boty pro sjezd 

- běžecké lyže a běžecké hole, lyžařské boty pro běh 
- lyžařská přilba !!!, lyžařské brýle 
- vosky pro mazání běžeckých a sjezdových lyží + korek + hadřík 
- dobře uzavíratelný vak na lyžařskou výstroj včetně lyž. obuvi 

 
Při p řeprav ě musí být lyže pevn ě svázány s holemi, umíst ěny ve vaku a ozna čeny viditelnou 
nepromokavou visa čkou s adresou: Chata Prot ěž + jméno žáka. 
Výstroj: 
teplé oblečení, vybavení na lyže (2x čepice, 2x teplé lyž. rukavice , lyžařská bunda, lyžařské kalhoty), funkční 
prádlo, teplé ponožky, domácí obuv, pyžamo, spodní prádlo, toaletní potřeby, společenské hry  
Důležité: Všichni žáci musí s ohledem na bezpečnost při sjezdovém lyžování používat  přilbu !!!  
 
Každý ú častník kurzu p řed vstupem do autobusu p ředloží ke kontrole v obálce nebo ve folii 
(pro uschování u zdravotníka LVVK) následující doku menty:  
1) PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC Ů ŽÁKA  - Prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní 
způsobilost žáka (viz web. stránky školy: www.gtnv.cz, záložka AKCE, odkaz Lyžařský výcvikový kurz) 
2) KARTI ČKU POJIŠTĚNCE 
 
Mgr. Milan Šnorek, řed. školy 


