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Jarní prázdniny na sjezdovkách 

ve Franci – Les Orres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kolik to bude stát a co je v ceně a co není? 
 

 

.  

 

Organizátor: ZŠ Kunratice a CK ACTIVE GUIDES 
Hlavní vedoucí: Martin Suchánek a Gábina Nováková 

Zdravotnice: MUDr. Brigita Waning 

Kde budeme lyžovat? 

Les Orres je příjemné a klidné středisko uprostřed krásné přírody jižní části francouzských Alp. 
Vhodné je jak pro slabší lyžaře v dolní části, tak i pro pokročilejší ve střední a experty v horní části 
střediska, kde se jezdí i mezinárodní sjezdové závody. Bonbónkem je sedmikilometrový 

panoramatický sjezd Grand Cabane z nadmořské výšky 2 700 m. Výhodou jsou velmi dobře 
upravované a nepřelidněné sjezdovky, vysoké procento kvalitních červených tratí z celkem 100 km 
a převýšení až 1.170 m. Lyžařský areál je téměř z 60 % uměle zasněžován. Středisko má dobré 

zázemí pro snowboardisty ve snowparku, boardercrossu a „Snake run“. Lahůdkou jsou i četné 
adrenalinové freeridové terény. Milovníci běžeckého lyžování ocení slušných 40 km běžeckých tratí. 
Alternativou lyžování je bobová dráha s převýšením 700 m., jízda se psím spřežením, ski joëring, 

paragliding či výlety na sněžnicích.  
  

Pojeďte s námi na jarní prázdniny. Tentokrát jedeme do Francie. Středisko Les Orres 

je vyhlášené pro svoji vstřícnost k dětem, rodinám, ale i freeriderům či freestylistům. Je zde také možnost 

běžkování, paraglidingu, sněžnic či bobová dráha. Zájezd je ideální pro všechny věkové kategorie.  

Děti mladší 18-ti let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. 

Specifický symbol 
akce: 

201805 
Termín: 

2. – 11.2.2018 

Kde budeme bydlet? 

Residence Le Parc des Airelles*** se nachází přímo u sjezdovky a sedačkové lanovky nedaleko 

obchodů, restaurací a národního parku Écrins. K dispozici jsou šestilůžkové apartmány.  
Součástí residence je i bezplatné Wi-Fi a salonek s otevřeným krbem. Každý apartmán má 

moderní kuchyň a balkon s výhledem na hory. Nechybí ani parkoviště a bezbariérový vstup. 
Rezidence nabízí skvělý výhled do údolí a výborné zázemí pro odpočinkovou i aktivní dovolenou. 
K dispozici je zdarma bazén a sauna.  
 

 

V ceně:  

• ubytování na 7 nocí včetně 
spotřeby vody, plynu a el. 

energie,  
• skipas Les Orres na 6 dní 

• doprava autobusem, nazpět a 
po dobu akce,  

• bazén, sauna v rezidenci 

• pojištění CK proti úpadku 
• služby našeho delegáta 

• instruktoři 
 

Cena: 

 

8490,- Kč 

Není v ceně:  

• závěrečný úklid /  
     fakultativně: 79€ / apt.,      

     lze provézt samostatně 
• ložní prádlo: 13 € /os., 
• koupelnové prádlo: 7€ / 

os., možno vzít vlastní 
• Vratná kauce 260,- 

€/apartmán 
•  pobytová taxa 1,- € 

os./noc 

• STRAVA 

https://cs.ski-france.com/lyzarska-oblast-les-orres/les-orres/
https://www.booking.com/hotel/fr/eurogroup-residence-le-parc-des-airelles.cs.html


Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – každému účastníkovi 

vystavíme příkaz k úhradě po odevzdání závazné přihlášky. (č.ú. 2016970051 / 6000 – PPF banka, variabilní 

symbol: variabilní symbol žáka - najdete ve Školní knížce nebo uveďte rodné číslo bez lomítka, specifický 

symbol: 201805, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka). 

Storno poplatky: do 2 měsíců pře odjezdem 10 %, od 2 měsíců do 1 měsíce 30 % ceny tábora, od 1 měsíce 

do 1 týdne 50 % z ceny zájezdu, od 1 týdne do dne odjezdu 100 % z ceny tábora. Doporučujeme uzavřít 

pojistnou smlouvu na storno. 

Odjezd 2. 2. 2018 ve 20:00 hodin od školy. Návrat do ČR 11. 2. 2018 v ranních hodinách - dle počasí. 

Předtáborová schůzka účastníků a rodičů bude svolána na začátek ledna 2018. Všichni přihlášení budou 

včas informováni o termínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co s sebou? 

VÝSTROJ A VÝZBROJ:  
Helma (povinná pro všechny účastníky kurzu), lyžařské 
brýle, lyže sjezdové s bezpečnostním vázáním a lyžařskou 
brzdou - seřízené ze servisu (potvrzení o seřízení 
vybereme před odjezdem), hole s poutky a talířky, lyžařské 
boty sjezdové – pevné, pohodlné, event. snowboard. Lyže 
musí být dobře svázány - v pevném obalu. 
 
Seznam doporučených věcí: 
Obuv: kožená turistická - pohorky nebo sněhule, přezutí 
(tenisky, sandály s patou, ...) do budovy. 
 
Oblečení: Zimní lyžařská bunda nebo kombinéza, 
oteplovačky, čepice, rukavice, šála, šátek, trika, vhodné je 
funkční prádlo, roláky, svetr, mikina, ponožky, oblečení do 
apartmánu, pyžamo, spodní prádlo.  
 
Ostatní: 2 ručníky (jinak zaplatíš 7 €) , hygienické potřeby, 
krém na opalování, sluneční brýle, vosky na lyže, knížku, 
karty, společenskou hru, plavky, osobní léky (s popisem jak je 
užívat), vitamíny dle uvážení rodičů, sušenky či jiné menší 
svačinky na svah. 
 

Program: Lyžujeme jako draci !!! 😊 

 
V případě, že budete mít zájem, aby Vaše dítě lyžovalo 
během zájezdu s instruktorem lyžování, v přihlášce ve 
vyhrazené kolonce, prosím vyznačte. 

  
  

 NEZAPOMEŇTE S SEBOU: 
 

- průkaz pojištěnce,  
- potvrzení o seřízení lyží,  
- zdravotní záznamy a doklady o cestovním 

pojištění (pro lyžování a snowboarding) - vybere 
zdravotník před odjezdem! 

- kapesné  
         …..a následující finanční obnos k úhradě na místě: 

- 7 €  pobytová taxa (1 €/os./den) 
- 13 € ložní prádlo 
        = CELKEM 20 €  

 
Pokud si nezvládneš uklidit v den odjezdu sám a pokud   

nemáš doma ručník 😊 – na místě doplatíš za: 

 
- koupelnové prádlo: 7€ (lze vzít vlastní a máš to 

zadarmo 😊) 

- závěrečný úklid:  
a) fakultativně: 79€ / apartmán     

b)  lze provést samostatně a máš to zadarmo 😊  

 
VRATNÁ kauce za apartmán:  
Domluv se se spolubydlícími a mějte s sebou vybranou tuto 
částku, která Vám bude navrácena na konci pobytu:  

• 260,- €/apartmán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program: Budeme lyžovat jak draci 

STRAVOVÁNÍ 

Středisko disponuje mnoha restauracemi a obchody. Doporučujeme si však vytvořit skupiny 

po 6 lidech a řešit stravování po jednotlivých apartmánech. Pro líné strávníky můžeme zajistit 
legendární Adventure menu s 15% slevou. www.adventuremenu.cz . (100 % přírodní domácí 

jídlo bez konzervantů). Lze využít objednání polopenze ve vedlejší pizzerii (cca 20 €/os./den). 

  

 

PŘIHLÁŠKY odešlete OBRATEM na e-mailovou adresu: gabriela.novakova@zskunratice.cz a 

martin.suchanek@zskunratice.cz  a ZÁLOHU 4000,- Kč uhraďte nejlépe do 15.11.2017! Doplatek do 

10.1.2018. 
 

http://www.adventuremenu.cz/
mailto:gabriela.novakova@zskunratice.cz
mailto:martin.suchanek@zskunratice.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD VE Francii  

v oblasti Les Orres od 2.2. do 11.2.2018.       Spec. symbol zájezdu - 201805 

Jméno a příjmení: Třída  

Rodné číslo: 
Zdravotní 

pojišťovna 
 

Adresa bydliště: 

E-mail: PSČ 

Mobil - otec  Mobil - matka  

Mobil - žák  E-mail - žák  

Zdravotní stav účastníka: 

ZDE lékař vyplní údaje, které je potřeba, aby při lyžařském pobytu na horách a ubytování v hotelu znal vedoucí kurzu, 

zdravotník a instruktor. V případě, že má žák ve škole vyplněný aktuální Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený 

lékařem – vyplní další část pouze rodiče. 

Zdravotní stav – 

 

 

Dítě je zdravé a může se zúčastnit ozdravného pobytu a absolvovat lyžařský výcvik –  ANO    NE  

Zvláštní upozornění – alergie, omezení, pravidelně užívané léky, těžší onemocnění… (Potvrzení lékaře, že předepsal výše 

zmíněné léky, je třeba doložit, JINAK nebudou léky podávány. Zdravotník akce není oprávněn podat lék bez potvrzení od 

lékaře.) 

Využiji služeb instruktora lyžování?      ANO        NE 

Znalost lyžování 

Pokročilý 

Znalost snowboardingu 

Pokročilý Bude mít s sebou 

snowboard 

ano    ne  

Střední zdatnost Střední zdatnost 

Začátečník Začátečník 

Plavec:                    ANO                NE               Požadujeme uzavřít cestovní pojištění:        ANO                  NE 

Strava:               a) vlastní              b) polopenze (20 €/os./den)     c) Adventure menu (- 15 % z ceny na www.adventuremenu.cz)  

Přihlášku vyplňte ve všech částech! Odevzdat obratem do 15.11.2017 společně se zálohou 4.000 Kč. 

Zavazuji se uhradit zálohu i doplatek dle určených termínů bezhotovostně, proti příjmovému dokladu nebo na vyžádanou fakturu 

či na účet pořadatele. V den odjezdu odevzdám „Prohlášení zákonných zástupců“ - tzv. „bezinfekčnost“.  

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Úhradu provedu / dáme hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes 

účet školy – č. ú. 2016970051 / 6000, variabilní symbol žáka - najdete ve Školní knížce, specifický symbol 201805, zpráva pro 

příjemce: příjmení a jméno účastníka. Zálohu uhradím do 15.11.2017. Doplatek do 10.1.2018. Storno poplatky: do 2 měsíců pře 

odjezdem 10%, od 2 měsíců do 1 měsíce 30% ceny tábora, od 1 měsíce do 1 týdne 50% z ceny zájezdu, od 1 týdne do odjezdu 

100% z ceny tábora. Doporučujeme uzavřít pojistnou smlouvu na storno.  

Dne:  ........................... Podpis zákonných zástupců - rodičů:  ..................................................................... 

 

PŘIHLÁŠKY odešlete OBRATEM na e-mailovou adresu: gabriela.novakova@zskunratice.cz a 

martin.suchanek@zskunratice.cz  a ZÁLOHU 4000,- Kč uhraďte nejlépe do 15.11.2017! Doplatek do 10.1.2018. 

 

mailto:gabriela.novakova@zskunratice.cz
mailto:martin.suchanek@zskunratice.cz

