Vážení rodiče,
posílám Vám informace o lyžařském kurzu v Rakousku. Středisko Postalml leží v nadmořské výšce
1 380m n. m. 380 km od Prahy. Ve středisku jsou k dispozici 4 vleky, 1 lanovka, výborné podmínky pro
nelyžaře i zdatné lyžaře a snowboardisty.
Ubytování: 4-6 - lůžkové pokoje se sociálním zařízením.
Stravování: 3x denně, pití k jídlu
Cena: cca. Kč 5 950,-- zahrnuje ubytování, stravování, dopravu, 5ti denní skipas. Výše ceny je závislá na počtu
dětí, a na kurzu Eura
Termín: 22.- 26. 1. 2018
Účastník kurzu musí mít:
- cestovní pas s platností 3 měsíců po návratu (s sebou dovnitř do autobusu)
- sjednané zdravotní pojištění na léčebné výlohy v Rakousku (na 5 dní), pokud žák nemá Evropský průkaz
zdravotního pojištění
- uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu
- seřízené bezpečnostní vázání
- věci v batohu, tašce nebo kufru - autobus dojede přímo k hotelu
- přezůvky, sluneční brýle a opalovací krémy
- na první den oběd do autobusu z vlastních zdrojů - začínáme večeří
- helmu
- povlečení
Doporučujeme vzít s sebou:
- malé kapesné na cestu (Kč i Eura)
- pálky a míčky na stolní tenis
- společenské hry, hudební nástroje
- sjezdové brýle
Kapesné je dobrovolné, množství oblečení zvažte; v hotelu je sušárna, jídla je dostatek (i ovoce), není proto třeba
dávat dětem žádné navíc
Adresa:

Youhey
Ischler Strasse 71-5350 Stroblam Wolfgang See
Rakousko
Telefon:
+436 13721710
E-mail:
info@youhey.at
Sraz:
22.ledna 2018, 5:45 h parkoviště ul. Běhounkova a Pod Hranicí
Příjezd :
26.ledna 2018, (ve večerních hodinách tamtéž)
Číslo účtu:
128418369/0800
Odevzdání závazné přihlášky do 22. září 2017, záloha: Kč 2.000,-- do 15. října 2017, na účet školy. Doplatek ve
výši cca. Kč 3.950,-- do 12. prosince 2017, na účet školy
Závazná přihláška na lyžařský kurz
Jméno a příjmení dítěte
Bydliště
Tel./mobil
Dítě užívá pravidelně léky:
V Praze dne:
Podpis rodičů

