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Vážení rodiče, 
                       jak jsme Vás již informovali, Vaše dítě se v letošním školním roce zúčastní zimního výcvikového 

kurzu. V loňské anketě se drtivá většina z vás vybrala středisko Tauplitz a variantu bez běžek.  

Výuku snowboardistů začátečníků nezajišťujeme. 
 

Termín: 15. 3. - 19. 3. 2020 (odjezd neděle ráno, návrat ve čtvrtek v noci, v pátek ředitelské volno) 
 

Středisko Tauplitz: 896 – 1965 m n. m. (http://www.dietauplitz.com/winterurlaub.html). 

Nachází se v oblasti Solné komory mezi masivy Dachstein, Totes Gebirge a Grimming. Se svými 42 km 

sjezdovek nabízí toto středisko vyžití pro lyžaře a snowboardisty všech úrovní dovedností, jak pokročilých, tak i 

začátečníků. Díky dobrému mikroklimatu náhorní plošiny ve výšce 1 650 m n. m. má lyžařské středisko Tauplitz 

dostatek sněhu až do jarních měsíců. 
 

Ubytování: Haus Alpin (1650 m n. m.) http://www.hausalpin.cz/ 
Horská chata přímo na svahu, možnost odpočinku i během výcviku - celý den bude k dispozici teplý čaj. Po 

obědě je vždy polední klid. 
 

Stravování: snídaně – formou bufetu, oběd – 2 druhy polévky + pečivo, večeře – hlavní jídlo, desert 
(naprosto dostačující i pro dospělé) 
 

Cena: 6800,- Kč (doprava, ubytování, strava, cestovní pojištění, 4 denní skipas) 
                    

Avizovali jsme, že úplné začátečníky či málo pokročilé lyžaře v průběhu zimy připravíme na svahu blízko 

Zlína, aby byli schopni bezpečné jízdy a zastavení. V průběhu zimy bychom vás požádali, zda byste dovezli svoje děti 

na námi vybraný tréninkový svah. Jednalo by se pravděpodobně o středisko Trnava, kde bychom se sešli buď na 

večerním lyžování či o víkendu dopoledne. Každopádně vás budeme včas informovat.  
 

Žákyně a žáci, kteří se nemohou či nechtějí (např. zdravotní handicap na základě potvrzení lékaře, vážné rodinné 

důvody…) absolvovat kurz budou k dispozici vedení školy. 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 (nahlásí při doplatku). 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 v termínu 25. – 29. 11. 

2019 vybírá J. Pelcová (kab. 6200, tel. 577 585 621, pelcova@gymzl.cz). Doplatek se vybírá v 1. polovině února. 
 

Děkujeme za spolupráci. RNDr. Tomáš Danielis - vedoucí předmětové komise TV. danielis@gymzl.cz, 577 585 616 
 

 

Přihláška 
  
Jméno a příjmení: ………………………..………, třída:……… se zúčastní výcviku (zakroužkujte variantu): 
 

lyže  - začátečníci               lyže  - pokročilí             snowboard - pokročilí                nepřihlašuji se 

                                                                                                              
                                                                  -------------------------------------------- 

                                                                                                       podpis zákonného zástupce 

Důležité upozornění pro snowborďáky: 
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 ubytovacího 

zařízení.  Doporučujeme pojištění storna zájezdu do zahraničí (žák oznámí zájem při doplatku a provozovatel chaty 

následně vystaví potvrzení pro pojišťovnu). V případě zrušení pobytu 30 a více dnů před termínem pobytu činí storno 

50% z ceny pobytu, méně než 30 dnů před termínem pobytu činí storno 80%, 3 dny před termínem činí storno 100% z 

ceny pobytu.  
 

Částka za dopravu (1100,-Kč) není součástí storno pojištění a účtuje se při jakémkoliv důvodu neúčasti.  

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