
 
Základní škola KUNRATICE 
Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice 
      

 

IX.B jede na hory 
ČÍSLO AKCE – SPECIFICKÝ SYMBOL: 202201 

 

 

Naši milí deváťáci,  

pojeďte na první pobytovou akci v letošním roce. Pojeďme si zalyžovat do Krkonoš.   

Čekají nás čtyři dny na horách.  

Pojeďte s námi do Horního Maršova do Vily Adélky. 
Těší se na vás: Petra Kolkusová, Jitka Kopáčová 

 

Termín: 28. až 31. LEDNA 2022 
Ubytování:  Vila Adélka, Horská 40, Horní Maršov 

 

Budeme: lyžovat, běžkovat, snowboardovat, vařit si a užívat si společných zážitků 

 

CENA:   2 800,- Kč  
ubytování, nákup potravin – budeme si vařit, doprava 

v ceně – není zahrnut skipas,  

peníze na skipas vybereme před odjezdem dle aktuální situace a aktuálně platných cen  

 

Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – č. ú. 2016970000/ 

6000, variabilní symbol žáka - najdete ve Škole OnLine, specifický symbol: 202201, zpráva pro 

příjemce: příjmení a jméno účastníka  

 

PŘIHLÁŠKY:  Přihlašujte se obratem, nejpozději do 7.1. 2022. Vyplnění přihlášky se 

považuje za závazné přihlášení na akci. 
. 

 

VÝSTROJ A VÝZBROJ:  

Helma (povinná pro všechny účastníky kurzu), lyžařské brýle, lyže sjezdové s bezpečnostním vázáním 

- seřízené ze servisu (potvrzení vybereme před odjezdem), Běžecké lyže a boty (pokud nemáte 

vlastní, vezeme s sebou školní běžecké sety, které na horách zapůjčíme – budeme potřebovat 

velikost nohy.). Lyže musí být dobře svázány – v pevném obalu. Můžete snowboardy (v obalu) – 

pouze doplňkově. Doporučujeme i chránič páteře. 

Další podrobnosti si upřesníme v prvním lednovém týdnu a na třídních schůzkách 7.1.2022. 
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Základní škola KUNRATICE 
Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice 

http://www.zskunratice.cz                                                                             MČ Praha Kunratice 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  

  Vila Adélka - 202201  

28. – 31. 1. 2022 
Jméno třída  

Rodné číslo 
Zdravotní 

pojišťovna 
 

Adresa bydliště 

e-mail rodičů: PSČ 

Telefon otec    

Telefon matka    

Přílohou přihlášky je „Posudek o zdravotní způsobilosti“ potvrzený lékařem a uložený ve škole. 

 

Zdravotní stav – 

 

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

 

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

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

bez potvrzení od lékaře. 

 

Sjezdovky 

Pokročilý Snowboard 

S sebou ANO - 

NE 

Pokročilý Běžky 

ANO – NE 

Číslo bot: _____ 

Pokročilý 

Střední zdatnost Střední zdatnost Střední zdatnost 

Začátečník Začátečník Začátečník 

Pro placení akce žádám vystavit fakturu:                       ANO                     NE 

Přihlášku vyplňte ve všech částech! Odevzdejte obratem dle uvedených termínů! 

Zavazuji se uhradit cenu výjezdu dle určených termínů bezhotovostně nebo proti příjmovému dokladu nebo na 

vyžádanou fakturu. V den odjezdu odevzdáme „ Prohlášení zákonných zástupců“ - tzv. „bezinfekčnost“.  

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. 

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

 

Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy  

č. ú. 2016970000/6000, variabilní symbol žáka - najdete ve Škole OnLine, 

specifický symbol: 202201, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka 

 


