Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,Žižkova 367
telefon : 773 781 161, 773 781 162

PODMÍNKY ÚČASTI :
1. Termíny lyţařské školy (5 x) : sobota 6.1., 13.1., 20.1. , 27. 1. a 3. 2. 2018

PŘIHLÁŠKA
ŠKOLA LYŢOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU
DDM Kostelec nad Orlicí
Jméno a příjmení:
Datum a místo narození:
Bydliště :

telefon domů:
email:

V případě nutnosti volat:
Dítě pojištěno u zdravotní pojišťovny:
Zakrouţkujte volbu:
Zakrkoužkuj: zájem o LYŽOVÁNÍ / SNOWBOARDING
Zakrouţkuj: zájem o VÝUKU S INSTRUKTOREM / BEZ INSTUKTORA
Zakrouţkuj:
začátečník / středně pokročilý / pokročilý

Potvrzuji svým podpisem, ţe naše dítě je způsobilé svým zdravotním stavem
a poţadovaným vybavením zúčastnit se lyţařské školy pořádané DDM.
Souhlasím s fotografováním účastníka a publikováním fotografií pro potřeby DDM.
Účastník lyţařské školy není na tuto akci zvlášť pojištěn!!!

DDM SI VYHRAZUJE ZMĚNU TERMÍNU KONÁNÍ JEDNOTLIVÝCH
LYŢAŘSKÝCH LEKCÍ DLE SNĚHOVÝCH PODMÍNEK !!!
2. Doprava zajištěna autobusem, odjezd vţdy v 8.30 z náměstí v Kostelci, sraz
účastníků 15 minut před odjezdem, ze Šerlichu odjezd v 15.30, předpokládaný
příjezd do Kostelce do 16.30 hodin (upřesnění návratu při kaţdé lekci).
3. Poplatek činí Kč 2590,- (v poplatku započítán vlek, autobus a instruktor).
V případě účasti bez výuky lyžování poplatek činí Kč 2590,- (vlek, autobus,
pedagogický dozor na svahu).
4. Strava: oběd na horské chatě Kačenka - moţnost sníst vlastní oběd z domu, nebo
zakoupit na chatě (polévka, hlavní chod, čaj) za vlastní kapesné.
Moţnost zakoupení rychlého občerstvení a teplých nápojů přímo na svahu.
5. Náklady spojené s výukou (mj. doprava, administrativa, personál, didakt. pom., diplomy,
odměny pro vítěze závěrečné soutěţe, atd.) jsou pevně stanoveny na počet
přihlášených účastníků, proto je kurzovné nevratné.
6. Vybavení účastníků : snowboard / lyţe s hranami, s bezpečnostním
vázáním a brzdou, přilba na hlavu - POTVRZENÍ o seřízení lyţí !!!
7. Oblečení : kvalitní oteplovačky, teplá bunda, nepromokavé rukavice, čepice, lyţ. brýle
Dostatečně velký batoh na lyţařské boty, náhradní osobní věci a svačinu
8. POZOR : na kaţdou lekci lyţařské školy musí mít účastník s sebou kartičku
zdravotní pojišťovny (ideálně ofocenou ve své peněţence)!!!
9. Přeprava rodičů autobusem není dovolena!!!
10. POTVRZENÍ O SEŘÍZENÍ LYŢÍ
Potrvzení o seřízení lyţí odevzdejte nejpozději na první lekci!!!

Zakružkujte místo nástupu:
Autobus jede po trase Častolovice 8:15 - Kostelec 8:30 - Doudleby 8:35 - Vamberk 8:45

Podpis zákonných zástupců :
Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 15. 12. 2017 do DDM Kostelec nad Orlcií.
Poplatek zašlete do 15. 12. 2017 na účet číslo 2200377848/2010, var. symbol 12348,
do poznámek k platbě napište jméno dítěte.

Kontakt na seřízení lyží:
SKI SERVIS PETR MARTINEC
Masarykova 1399, Kostelec nad Orlicí
605 213 067

