
Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník,

Lubná 228, 270 36 Lubná, www.zslubna.eu

Lyžařský kurz 2022
Opět organizujeme pro žáky lyžařský kurz, bohužel po covidu je vše jinak, penzion Filip
ve Stříbrné je zavřený, a tak jedeme do Albrechtic v Jizerských horách, konkrétně do
Penzionu U Špičáku.
Termín: 4.3.  až  11.3. 2023.
Sjezdové lyžování bude probíhat ve Skiareálu Tanvaldský Špičák.

Účastníci kurzu absolvují sjezdový a podle sněhových podmínek i základní výcvik na
běžkách. Běžeckou výzbroj (běžky, hůlky, boty) pro žáky zajistí škola.

Účastnický poplatek pro žáka  je 6 000 ,- Kč. (ubytování, strava a doprava).

V této sezóně náklady na vleky činily  2 370 Kč (předpokládáme mírné navýšení).
Závaznou přihlášku je nutné odevzdat do 30. září 2022 , záloha 3000,- Kč je splatná do
7. října 2022. Zbytek je splatný do 30. 10. 2022.

Radek Vyskočil, ředitel ZŠ a MŠ Lubná
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Závazná přihláška na lyžařský kurz

Přihlašujeme syna, dceru: …….……………………………………., třída: ……. na lyžařský kurz
organizovaný školou. Zálohu uhradíme do 7.10.2022, doplatek uhradíme do 30.10.2022.

Datum: …………………… Podpis rodičů: ………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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