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Ozdravný pobyt pro 1. – 3. třídy s lyžováním a 

snowboardováním na Moravské Boudě 
 
Sraz:   neděle 13. 3. 2016 v 10:15 hodin v ulici Za parkem 

Návrat:  pátek 18. 3. 2016 – po lyžování cca v 15:30 hodin z Moravské 

PROSÍM, zkontrolujte, že mají Vaše děti zaplacenu zálohu i doplatek, pokud jste 

tak ještě neučinili, prosím o neprodlené uhrazení. 

Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy, č.ú. 

2016970000/6000, variabilní symbol: variabilní symbol žáka - najdete v Školní knížce, 

specifický symbol: 201604, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka 

Nezapomenout:  

 Prohlášení zákonných zástupců + neodevzdané doklady (karta pojištěnce  - 

stačí kopie, potvrzení o seřízení lyží ze servisu – letošní sezona, posudek o 

zdravotní způsobilosti - pokud není odevzdán ve škole).  

 Doporučujeme sjednat připojištění na úraz a odpovědnost dětí  

 Helmu, brýle lyžařské + sluneční, doporučujeme chránič páteře 

 Vazelína, infadolan – mastný krém proti omrznutí, opalovací krém 

 Sportovní nepromokavé, pohodlné a teplé oblečení – 2x – na sjezdové lyže, 

snowboardy, zimní kotníkové boty, rukavice, čepici i na cestu (od autobusu 

stoupáme k chalupě pěšky!!)  

 Svačina – první jídlo je oběd 

 Malá plastová láhev – 1litr (dodržování pitného režimu) 

 Osobní léky s popisem (odevzdat při odjezdu zdravotníkovi) 

 Seřízené lyže, snowboard v obalu – vše podepsané 

 Praktické cestovní zavazadlo + příruční batůžek (cca 20 litrů) do autobusu (na 

výlety) 

 Přezůvky do budovy 

 Kdo trpí nevolností při cestování – kinedryl a sáček 

 Drobné hry – karty…, kniha, časopisy, psací potřeby… 

 Kapesné do 300,- Kč 

 NEBRAT : - PC, tablety, stereo… a jiné cennosti – ideálně nedávejte dětem 

ani telefony 

 Případné další dotazy – Mgr. J. Kopáčová - 607589060                 
                                                                              


