
POKYNY  PRO LYŽAŘSKÝ  VÝCVIK 
 
Třída : II.A 
Místo : Hotel Kamzík (Moravice), Karlov pod Pradědem 
Termín : 9.2. - 14.2.2020 -   odjezd: 17:00 hod. od sportovní haly gymnázia (sraz 16:45 hod.) 
  -   příjezd: okolo  14:00 hod. ke sportovní hale gymnázia 
Ubytování : Hotel Moravice 
  Karlov pod Pradědem 182, 793 36 Malá Morávka 
  Tel: +420 554 721 170    Fax: +420 554 721 171   
Stravování :  v objektu Hotelu Moravice formou plné penze (první jídlo - večeře, poslední jídlo -    
                           oběd) 
Celkové náklady : 4 400,- Kč (do 15.12.2019 na účet 107-1544 830 277/0100, VS 200, do poznámky 
pro příjemce uvést jméno studenta)               

- cena zahrnuje :  ubytování, stravování, dopravu, skipas  

- cena nezahrnuje :  kapesné 
 

Lyžařská výzbroj a výstroj : 
 
- sjezdové lyže s bezpečnostním vázáním, sjezdové lyžařské hole, sjezdové boty 
- lyžařská helma – je povinnou výbavou a bude vyžadována při lyžařském výcviku pro 
 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
- lyžařské brýle    
- oblečení pro výcvik, zimní bunda, oteplovací nebo šusťákové kalhoty, dvoje rukavice, dvě 
 čepice, ponožky, náhradní oblečení, plavky, sálová obuv… 
- oblečení na hotel, přezůvky, hygienické potřeby, hudební nástroj,… 
- kapesné dle uvážení rodičů 
- nezapomeň – průkaz ZP, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení 
 bezpečnostního vázání, finanční hotovost 
 (potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení o seřízení  bezpečnostního vázání budou vybírány při  
            nástupu do autobusu, bude provedena kontrola průkazů ZP) 
 
 

Výňatek ze smlouvy:   III. Storno podmínky 

 
1. Ubytovatel nebude nárokovat storno poplatky, dojde-li ke snížení počtu ubytovaných: 

 

 - max. o 15% a objednavatel toto písemně ubytovateli oznámí min. 40 kalendářních dnů před nástupem pobytu (ubytovatel zohledňuje 

 možnosti náhlé nemoci, závažných rodinných důvodů atd.) 

 

- max. o 10% a objednavatel toto písemně oznámí ubytovateli min. 30 kalendářních dnů před nástupem pobytu (ubytovatel zohledňuje 

 možnosti náhlé nemoci, závažných rodinných důvodů atd.)  

 

- max. o 5% v kratším období, a to i bez oznámení tj. včetně dne nástupu (ubytovatel zohledňuje možnosti náhlé nemoci, závažných 

 rodinných důvodů atd.) 

 

Zaokrouhlení probíhá směrem nahoru, tj. např. nenastoupí-li v den zahájení pobytu ze skupiny 5%, nebudou stornopoplatky 
 uplatňovány u 1 účastníka. 

 

V případě potřeby zvýšení počtu ubytovaných ze strany objednavatele se ubytovatel zavazuje vyvinout max. úsilí k uspokojení této skutečnosti. 
 

2. V ostatních případech záloha propadá v rámci stornopoplatku ve prospěch ubytovatele. 

 
 
Ve Šternberku 1.9.2019                                  Mgr. Michal Rychtecký 
                          vedoucí kurzu  
 


