
Lyžařský výcvikový kurz ve školním roce 2019/2020 
 
Termín: 9. – 14. 2. 2020 (neděle - pátek)  
Místo: Chata Tatran č. 1, Rokytnice nad Jizerou, skiareál Horní Domky a Studenov  
Cena kurzu: 5 300,- Kč  
 
V ceně kurzu je zahrnuta strava formou plné penze (strava 5x denně, začíná nedělním obědem, 
končí pátečním obědem + pitný režim), ubytování na 5 nocí ve vícelůžkových pokojích, sociální 
zařízení v suterénu a na patře, doprava autobusem od školy k chalupě Tatran č. 1, výuka 
sjezdového lyžování a snowboardingu, sněžné hry a jiné aktivity ve volném dnu, případné 
přednášky o výstroji a lyžování.  
 
V ceně za vleky je započítáno 3 dny lyžování v areálu Horní Domky https://www.skiareal-
rokytnice.cz/skiareal/skiareal-horni-domky/, a 2 dny v areálu Studenov.  
 
Přihlášení: Kurz pro nás opět organizuje DDM Nový Bydžov, který má s pořádáním LVK letité 
zkušenosti. Přihlášení na lyžařský kurz je možné pouze elektronicky, a to na webové adrese 
http://ddm.novybydzov.cz/vismo/domecek-tabory.asp?id=854&p1=1007 (odkaz na stránce úplně 
dole).  
Po vytvoření nového účtu (registraci nutno potvrdit přes platnou emailovou adresu) a následném 
přihlášení do systému vyplňte v sekci „Úvod“ údaje o „Novém účastníkovi“, poté v sekci „Tábory“ 
zvolte „LVK - ZŠ Dolákova“ a zde „Přihlásit na akci“. Po vyplnění souhlasu s GDPR Vám bude na 
email zasláno potvrzení o přijetí žádosti a po jejím vyřízení upozornění, že Vaše přihláška je 
připravena ke stažení ve Vašem klientském účtu, kde si ji stáhnete a vytisknete. Platbu dle instrukcí 
na přihlášce prosím proveďte co nejdříve, nejpozději do 15. 12. 2019. Vygenerovanou a 
podepsanou přihlášku odevzdejte ve škole paní učitelce Rendlové.  
 
Upozornění:  

 Kapacita ubytování je omezena. V případě vyššího počtu zájemců o LVK, než dovoluje 
kapacita objektu, budou přednostně přihlášeni ti žáci, kteří se v minulých letech LVK 
nezúčastnili, a to v pořadí od nejstaršího ročníku po nejmladší.  

 

 Výcvik bude probíhat se zaměřením na sjezdové lyžování. Výcvik na snowboardu bude 
realizován pouze v případě dostatečného zájmu ze strany žáků. Pokud přihlášený počet 
snowboardistů nebude dostatečný, počítejte s tím, že výuka proběhne pouze na lyžích.  

 
Každý žák bude mít potřebnou lyžařskou (snowboardovou) výstroj a výzbroj a seřízené vázání na 
lyžích doložené potvrzením ze servisu, které žák odevzdá vedoucímu kurzu nejpozději 1 den před 
odjezdem na kurz.  
 
Do 15. 1. 2020 je potřeba odevzdat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti na LVK (platné 2 
roky) a kopii kartičky pojišťovny. U autobusu v den odjezdu bude vybíráno potvrzení o 
bezinfekčnosti.  
 
Storno podmínky: Pokud se závazně přihlášené dítě nebude moci ze zdravotních důvodů LVK 
zúčastnit, bude mu po vyúčtování kurzu vrácena zaplacená částka za ubytování a vleky v plné výši. 
Náklady na dopravu a stravu mu budou vráceny pouze v případě a v takové výši, jak to dovolí 
rozpočet určený k úhradě dopravy a stravy.  
Bližší informace k odjezdu žáci obdrží v průběhu ledna. 
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