
Lyžařský výcvikový kurz v Olešnici 
 
Termín:  27. – 30. 1. 2020 
Místo konání: Ski areál Olešnice, https://www.ski-areal.cz/cz 
Cena: 1500,-, případný přeplatek bude vrácen 
Kontaktní osoba: Michal Lupač, michal.lupac@zsslapanice.cz, 601 227 533, příp. pište přes 

Edookit. Ne přes třídní učitele! 
Doprava:  Každý den autobusem tam a zpět. 
Sraz:   7.15 hod. na parkovišti u hřbitova 
Návrat: cca 16.00 hod. na zastávku Riegrova (dle dopravy) 
Stravování: Děti si s sebou vozí svačinu místo oběda, který dětem ve škole hromadně 

odhlásíme. Na místě je vytápěný bufet (langoš, párek v rohlíku, hranolky atp.). 
Doporučujeme dětem přibalit termosku s horkým čajem – na místě 
nebude zajištěn (musely by kupovat). 

 
Nejpozději v první den kurzu u autobusu předejte kompletně vyplněné Prohlášení – lyžařský 
výcvikový kurz v Olešnici. Bez řádně vyplněného Prohlášení se dítě nemůže kurzu zúčastnit!!! 
 
Povinná výstroj a výzbroj: 
Výstroj – lyžařské kalhoty, zimní bunda nebo kombinéza, tenká čepice nebo lyžařská kukla, dvoje 
rukavice, lyžařské brýle, přilba vhodné velikosti. 
Výzbroj – lyže, lyžáky, hůlky (své anebo zapůjčené, viz prohlášení). 
Ostatní – kapesné vlastního uvážení, děti si za peníze odpovídají samy. 
 
Lyže, lyžáky i hůlky budou mít děti na převoz svázané a označené, aby si je nejen ony poznaly J. 
Prosím, označte jim je jmenovkou – stejně tak batohy, tašky, bundy, … na přilbu zepředu nalepte 
velkou čitelnou jmenovku (odolnou vůči vodě) kvůli snazší orientaci instruktorů. 
Lyžáky děti povezou v tašce, ne samostatně. Obaly od lyží zůstanou celý týden uložené v 
Olešnici. Ukažte prosím dětem, která taška (batoh) je jejich a co kde mají. Přilbu a lyžáky si děti po 
každém lyžování berou s sebou na vysušení domů – v Olešnici pro jejich uskladnění není prostor. 
 
Věci, které nebrat – vše, co by vás mrzelo, kdyby o to děti přišly J cenné věci jako telefony, 
prstýnky, řetízky, náušnice apod. si děti berou na vlastní zodpovědnost. 
 
Děti budou na místě podle přihlášek rozděleny do výkonnostních skupin. Výcvik bude zajištěn 
pedagogy školy a jednou externí instruktorkou, kteří mají osvědčení Instruktor školního lyžování. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů, změn, odhlášení, omluvenek apod. se na nás neváhejte obrátit (viz 
kontakty výše). 
 
Těšíme se, za realizační tým Michal Lupač a Veronika Blahová. 


