
Lyžařský kurz do Saalbachu  v termínu 25. 1. – 31. 1. 2015 
 
1. den: odjezd v ranních hodinách, transfer do Rakouska, ubytování  
2. den: po snídani celodenní lyžování, návrat na ubytování, večeře 
3. den: po snídani se vydáme za celodenním lyžováním, po návratu večeře  
4. den: po snídani se vydáme za celodenním lyžováním, po návratu večeře 

        5. den: po snídani se vydáme za celodenním lyžováním, po návratu večeře 
6. den: po snídani se vydáme za celodenním lyžováním, večeře, odjezd do ČR, návrat pozdě večer 

        
Cena zahrnuje: 5x nocleh v turistické chatě (Jugendheim Stuhlfelden ) s polopenzí a svačinovým balíčkem. 
Ubytování zajištěno převážně ve 3-6L pokojích s umyvadlem, WC a sprchy společné. Doprava zahraničním 
zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, prodej nápojů, TV/DVD), 5 denní skipas  Saalbach Hinterglemm, 
pojištění proti stornu zájezdu, pojištění léčebných výloh (níže uvedeno). 
 
http://members.aon.at/quehenberger/stuhlfelden.htm 
 

Cenu zájezdu 7.300,- Kč/osoba.   
Přihlášku odevzdáte do 31. 10. 2014  v kabinetě Tv. 
 

Splatnost do 21. 11. 2014 na účet školy, po odevzdání přihlášky bude každému přidělen variabilní symbol, 
který spolu s číslem účtu najdete na webových stránkách školy (cca 9. 11. 2014). 

  
Všichni účastníci zájezdu budou mít zajištěno cestovní pojišt ění v následujícím rozsahu:  
       Pojištění léčebných výloh              4.000.000,- Kč    

 Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví            2.000.000,- Kč 
  Za škody na majetku                                                  500.000,- Kč 
                 Za finanční škody                                                         100.000,-Kč 

 Pojištění zavazadel                                   max. 15.000,- Kč  
  

 Pojištění storna zájezdu                                80% z ceny či uhrazené zálohy  
 
 
V případě storna pak pojišťovna vyplácí 80% z dosud uhrazené zálohy (případně již plné ceny). O oprávněnosti 
storna vždy rozhoduje sama cestovní pojišťovna, u níž bylo uzavřeno. 
 
V případě prokázaného růstu cen za dopravu či výrazného poklesu kurzu české měny vůči EURu (minimálně 
o 10% vůči kurzu v den podepsání smlouvy) si dodavatel vyhrazuje právo úpravy ceny, o které ovšem musí 
ihned informovat odběratele. 
 
Povinná výbava  – přilba, lyže s bezpečnostním vázáním (seřízené) nebo snowboard (seřízený) 
s bezpečnostním popruhem. Studenti si mohou vzít s sebou lyže nebo snowboard, není možné vzít obojí. 
 
 
V případě dalších informací se obraťte na vyučující Tv tel.: 595 693 831, vedoucí kurzu Lucie Šíblová. 

                                                                                          Zde odstřihněte 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ KURZ  - Saalbach 25. 01. – 31. 1. 2015 

 

Přihlašuji své dítě …………………………………………...........ze třídy…………..na lyžařský kurz  -   lyže  /  snowboard*             

Přihlášky odevzdáte u vyučujících Tv do 31. 10. 2014. 
 

 

*Nehodící se škrtněte                                                                                        podpis rodičů: 

Lyžařský kurz do Saalbachu  v termínu 25. 1. – 31. 1. 2015 
 
1. den: odjezd v ranních hodinách, transfer do Rakouska, ubytování  
2. den: po snídani celodenní lyžování, návrat na ubytování, večeře 
3. den: po snídani se vydáme za celodenním lyžováním, po návratu večeře  
4. den: po snídani se vydáme za celodenním lyžováním, po návratu večeře 

        5. den: po snídani se vydáme za celodenním lyžováním, po návratu večeře 
6. den: po snídani se vydáme za celodenním lyžováním, večeře, odjezd do ČR, návrat pozdě večer 

        
Cena zahrnuje: 5x nocleh v turistické chatě (Jugendheim Stuhlfelden ) s polopenzí a svačinovým balíčkem. 
Ubytování zajištěno převážně ve 3-6L pokojích s umyvadlem, WC a sprchy společné. Doprava zahraničním 
zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, prodej nápojů, TV/DVD), 5 denní skipas  Saalbach Hinterglemm, 
pojištění proti stornu zájezdu, pojištění léčebných výloh (níže uvedeno). 
 
http://members.aon.at/quehenberger/stuhlfelden.htm 
 

Cenu zájezdu 7.300,- Kč/osoba.   
Přihlášku odevzdáte do 31. 10. 2014  v kabinetě Tv. 
 

Splatnost do 21. 11. 2014 na účet školy, po odevzdání přihlášky bude každému přidělen variabilní symbol, 
který spolu s číslem účtu najdete na webových stránkách školy (cca 9. 11. 2014). 

  
Všichni účastníci zájezdu budou mít zajištěno cestovní pojišt ění v následujícím rozsahu:  
       Pojištění léčebných výloh              4.000.000,- Kč    

 Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví            2.000.000,- Kč 
  Za škody na majetku                                                  500.000,- Kč 
                 Za finanční škody                                                         100.000,-Kč 

 Pojištění zavazadel                                   max. 15.000,- Kč  
  

 Pojištění storna zájezdu                                80% z ceny či uhrazené zálohy  
 
 
V případě storna pak pojišťovna vyplácí 80% z dosud uhrazené zálohy (případně již plné ceny). O oprávněnosti 
storna vždy rozhoduje sama cestovní pojišťovna, u níž bylo uzavřeno. 
 
V případě prokázaného růstu cen za dopravu či výrazného poklesu kurzu české měny vůči EURu (minimálně 
o 10% vůči kurzu v den podepsání smlouvy) si dodavatel vyhrazuje právo úpravy ceny, o které ovšem musí 
ihned informovat odběratele. 
 
Povinná výbava  – přilba, lyže s bezpečnostním vázáním (seřízené) nebo snowboard (seřízený) 
s bezpečnostním popruhem. Studenti si mohou vzít s sebou lyže nebo snowboard, není možné vzít obojí. 
 
 
V případě dalších informací se obraťte na vyučující Tv tel.: 595 693 831, vedoucí kurzu Lucie Šíblová. 

                                                                                          Zde odstřihněte 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ KURZ  - Saalbach 25. 01. – 31. 1. 2015 

 

Přihlašuji své dítě …………………………………………...........ze třídy…………..na lyžařský kurz  -   lyže  /  snowboard*             

Přihlášky odevzdáte u vyučujících Tv do 31. 10. 2014. 
 

 

*Nehodící se škrtněte                                                                                        podpis rodičů: 


