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Vážení rodiče,
předmětová komise TV na základě metodického pokynu MŠMT ČR č. 354/1991 pro žáky 1. ročníků a kvart
v termínu 12. 1. – 17. 1. 2020 (neděle – pátek) připravila osvědčenou a vyzkoušenou nabídku zimních výcvikových
kurzů. V tomto termínu bývají obě střediska minimálně zaplněna a zároveň velmi kvalitně zasněžená.
1. Domácí středisko Kouty n. Desnou (http://www.kouty.cz/) v nadmořské výšce 574 – 1095 m n. m, vzdálené 145 km
od Zlína. Ubytování penzion Kouty (http://www.penzion-kouty.cz/). Cena kurzu v letošním roce vychází 5 500,- Kč a
zahrnuje ubytování, dopravu, pojištění, plnou penzi a 4 a půl denní skipas. Středisko je vhodné pro celé spektrum lyžařů
od začátečníků po zdatné lyžaře či snowboardisty. Nově je zde zprovozněna modrá sjezdovka v délce 3050 m, 2 červené
sjezdovky jsou zde více než 2 km dlouhé, největším lákadlem je moderní šestisedačková lanovka, první v České
republice. Celková délka sjezdovek je zde 11,5 km.
2. Rakouský areál Nassfeld (http://www.nassfeld.at/cz/aktiv/skifahren-oesterreich) vzdálený od Zlína 630 km,
v nadmořské výšce 660 - 2020 m n. m.
Cena za dopravu, ubytování v hotelu Nassfeldhause (http://www.nassfeldhaus.at/), polopenzi a 5-ti denní

skipas činí 10 800,-Kč. (nezahrnuje pojištění)

Zájezd zajišťuje CKPK Zlín (www.ckpk.cz).

Nassfeld je jednou z TOP 10 lyžařských oblastí Rakouska, která nabízí 30 moderních lanovek a vleků a 110
km sjezdovek. Na sjezdovce je možnost připojení na internet prostřednictvím "Nice surprise Hotspots". Nassfeld leží
v Korutanech přímo na hranicích s Itálií a v porovnání s jinými lyžařskými oblastmi v severnějších regionech Alp zde
svítí sluníčko asi o 100 hodin za zimní sezónu více. Areál střediska je dostatečně rozsáhlý, což umožňuje se rozptýlit po
několika různorodých svazích, a zároveň je velmi přehledný. Sjezdovky jsou plné oživujících drobných i výraznějších
terénních zlomů, které potěší hravé lyžaře. Ke každé lanovce se sbíhá několik variant sjezdovek, které se mezi sebou ještě
křižují – spolu s členitostí svahů tak vzniká nespočet tras sjezdů, které areál pocitově zvětšují.
Žákyně a žáci, kteří se nemohou či nechtějí (např. zdravotní handicap,…) absolvovat kurz, se účastní sportovního
programu ve Zlíně či se kurzů neúčastní vůbec na základě potvrzení lékaře či z vážných rodinných důvodů. Žáci, kteří
jsou osvobozeni z TV a chtějí se účastnit kurzu, musí doložit potvrzení od lékaře o povolené účasti.
Připomínáme, jestliže je účastník na něco alergický či má nějaký méně závažný zdravotní handicap je nutné
předem upozornit vedoucího kurzu. V případě zatajení jakékoliv skutečnosti o nezpůsobilém zdravotním stavu svého
dítěte nesou rodiče (zákonní zástupci) žáka plnou zodpovědnost za následky způsobenou touto skutečností.
Vážení rodiče, vyplňte přihlášku a zakroužkujte vybranou variantu. Zálohu 3 000 Kč na kurz v ČR a
5000,- Kč na kurz v Rakousku i s návratkou vybírá J. Pelcová (kab.6200, tel. 577 585 621, pelcova@gymzl.cz)
14. – 18. 10. 2019. Doplatek se vybírá 9. – 13. 12. 2019.
Stránky našich lyžařských kurzů a fotogalerie: https://www.gymzl.cz/24949-lyzarske-vycvikove-kurzy
Děkujeme za spolupráci. RNDr. Tomáš Danielis - vedoucí předmětové komise TV. danielis@gymzl.cz, 577 585 616

Přihláška
Jméno a příjmení: …………............................................................................... třída:…………. se zúčastní kurzu v:
1. v Nassfeldu (není pro začátečníky):

lyže - pokročilí

X

snowboard - pokročilí

2. v Koutech:

lyže – začátečníci

X

lyže - pokročilí

snowboard – začátečníci

X

snowboard - pokročilí

3. Nepřihlašuji se.
-------------------------------------------------------podpis zákonného zástupce
Důležité upozornění pro snowborďáky v Nassfeldu:
Pokročilý snowborďák je schopen bez problémů regulovat svoji jízdu, bezpečně zastavit, zpomalit, vyhnout se překážce,
vyjet na vleku…
V případě neúčasti přihlášeného žáka na kurzu – platí žák storno poplatky vyplývající z podmínek CK
(http://www.ckpk.cz/vseobecne-podminky-ck) a ski areálu Kouty (v případě zrušení pobytu 15 a více dnů před
termínem pobytu činí storno 50% z ceny pobytu, méně než 15 dnů před termínem pobytu činí storno 80%, 3
dny před termínem činí storno 100% z ceny pobytu).
Doporučujeme pojištění storna zájezdu do zahraničí (info J.Pelcová – při placení zálohy). Částka za dopravu (1400,Nassfeld a 600,- Kouty) není součástí storno pojištění a účtuje se při jakémkoliv důvodu neúčasti. Zákonný zástupce

svým podpisem přihlášky a zaplacením zálohy stvrzuje souhlas s těmito podmínkami.

