
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LVK 2020 
 

Lyžařský  výcvikový kurz pořádaný ZŠ a MŠ Chraštice 
Termín: 16.2.-21.2.2020      Místo: Chata Lanovka, Skiareál Lipno, Šumava 
Cena:   5200,- Kč (ubytování, strava-plná penze + pitný režim, doprava BUS, pětidenní skipas + WI-FI 
v chatě zdarma, 50% sleva na půjčení lyžařského vybavení, 50% sleva v Aquaworldu, 30% sleva na 
večerní lyžování, 2. jízda na bobové dráze či tobogánu zdarma). 
Záloha ve výši 2600,-Kč je splatná do 31.10.2019  (hotově u hospodářky školy).  
Doplatek 2600,-Kč bude uhrazen nejpozději do 30.1.2020. 
Žákům nabízíme možnost zapůjčení kompletního lyžařského setu (včetně přilby)  přímo na místě. Po 
výborných zkušenostech z minulých let  tuto službu doporučujeme všem, kteří nemají vlastní (a kvalitní!) 
vybavení. Posledně byla cena 670,-Kč/set, letošní cena nám není dosud známa, ale všichni žáci budou 
mít opět 50% slevu z běžné ceny.  
Při odhlášení méně než 30 dnů před zahájením bez vážných zdravotních důvodů bude účtován storno 
poplatek dle podmínek uvedených ve smlouvě o zajištění LVK. 

 

 

Jméno a příjmení: ……………………………………………….………………………………………………………………………………… 
 

Datum narození: …………..…….………………… Třída………..…..……..ZP:…………………………………………………………. 
 

Bydliště: ……………………………………………………..……….……………………………………PSČ………………………………….. 
 

Máme zájem o zapůjčení lyžařského vybavení přímo na místě:         ANO   -    NE*        
 

Telefon (zákonný zástupce) ………….…………………………………… 
 
Datum:…………………..…………….         Podpis rodičů :……………………………………………………..……………………….. 
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