Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz
šk. r. 2021/2022
Pro: sekundu, 1.ročník a kvintu

Termín: 20.2. – 25.2. 2022
/neděle ráno – pátek ráno/

Cena:

7 300,-Kč /rozšířený skipas na

celou oblast Východního Tyrolska/

Střediska:
Lyžovat můžete každý den v jiném středisku na celkem 310 km sjezdových tratí ve
střediscích Sillian, Zettersfeld, Hochstein, St.Jakob, Mölltalský ledovec
nebo Großglockner Skiareně Matrei – Kals na svazích nejvyšší hory
Rakouska.

Ubytování:
Hotel Iselsbergerhof – jedno- až třílůžkové pokoje, sociální zařízení na
pokojích, 10 min. jízdy od lyžařských středisek Zettersfeld
a Hochstein. K dispozici je velká společenská místnost s
televizí, videem a DVD přehrávačem,WIFI připojení na
internet - zdarma. Strava probíhá formou polopenze,
případně plné penze (obědy formou obědových balíčků
od snídaně - příplatek 150,- Kč/ den). Strava začíná večeří
v den příjezdu a končí večeří v den odjezdu.
Více na: www.iselsbergerhof.at

Dále CK nabízí: zapůjčení lyžařské a snowboardové výzbroje za následujících
podmínek:
Top“ skikompletů Atomic, Head …

300,- Kč/den; 1200,- Kč/kurz

Carvingové lyže

130,- Kč/den; 520,- Kč/kurz

Snowboard + boty Free Style

190,- Kč/den; 760,- Kč/kurz

Snowboard + boty Alpin

130,- Kč/den; 520,- Kč/kurz

Big Foot a Snowblide

125,- Kč/den; 500,- Kč/kurz

Lyžařská helma

50,-Kč/den, 200,- Kč/kurz

Pokud uvažujete o půjčení výzbroje – z výše uvedené nabídky – je nutné předat
prof. Vlčkové písemný požadavek – kde uvedete: jméno, příjmení, třída, co si chci
půjčit z výše uvedené nabídky a výšku, váhu, velikost boty - LYŽAŘSKÉ.
V případě lyžařské helmy – nutno uvést obvod hlavy .
Např. Jana Nová, 1.roč. – carvingové lyže – váha 55 kg, výška 162 cm, lyž. bota vel.
40 /normální velikost mám 39/, obvod hlavy- - 56 cm
Termín odevzdání požadavku na zapůjčení lyž.výzbroje je do 30.11. 2021
/Delegát CK podle námi nahlášených písemných požadavků přiveze lyžařskou
výzbroj na místo ubytování, kde si ji studenti vyzkouší a převezmou a zaplatí v Kč
částku podle výše uvedeného ceníku. Poslední den po výcviku delegátovi CK
zapůjčenou výzbroj odevzdají./

Úhradu zájezdu proveďte prosím bezhotovostním převodem a
to: jednou částkou 7300,-Kč do 30.11. 2021
na účet č.: 123-3151210287/0100
Pro identifikaci platby prosím uvěďte jako:
-

Variabilní symbol: rodné číslo studenta /bez lomítka/
Konstantní symbol: 558
Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím: jméno, příjmení, třídu
účastníka lyžařského zájezdu.

Vyplněné přihlášky odevzdejte prosím prof. Vlčkové nejpozději
do 31.10.2021
/Zrušení účasti na LVK podléhá stornopoplatkům dle smlouvy CK/.
Kontakt : Dagmar Vlčková, 737 462 488, dasa@izatec.eu, www.activeguide.cz

