PřihláškanaJ(F)arníprázdniny
na
horách
Místo
konání:PecpodSněžkou,chataDimrovkapřímonasjezdovce
Termín
:
4.-11.2.2018
Cena
:
4900Kč-6900Kč(prosím,prourčenícenypřečtětedruhoustranupřihlášky)
Vhodné
prodětiamládežod9let.
Farnost Blansko pořádá o jarních prázdninách tradiční týden na lyžích. Přes den je na programu
výuka lyžování a snowboardingu. Na večerním programu je přednáška horské služby, kurz první
pomoci, přednáška o lyžích a snowboardech. Naučíme se o vybavení starat - mazat a brousit hrany.
Mimo to samozřejmě spousta her, karneval na lyžích a závěrečná diskotéka na sněhu. Některé z
našeho týmu určitě osobně znáte, tak se nebojte se na kohokoli obrátit s otázky k výuce nebo
programu
nahorách:-)
Jméno
a
příjmení:……………………………………………………………………………………….…...…
Rodné
číslo:……………………………………………………………………….………………...…….....…
Adresa:
………………………………………………………………………………………………….…....….
Lyže/Snowboard/Obojí:………………………………………………………………..……………………….
Zkušenosti:
Úplnýzačátečník/Mírněpokročilý/PokročilýZkušenýlyžař
Běžky:
ANO/NE
Souhlasíme se zveřejněním fotek mého dítěte z týdne na horách na internetových stránkách a
facebooku farnosti. V případě zvláštních okolností, zejména při vážnějším onemocnění nebo úrazu,
zajistíme individuální odvoz domů. Jsme si vědomi toho, že na lyžařský kurz nemůže být posláno dítě,
jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen nebo by mohl zdravotně ohrozit ostatní
účastníky. Při odjezdu odevzdáme prohlášení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti
dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny a potvrzení o seřízení vázání lyží nebo snowboardu. Potřebné
dokumenty
Vámzašlemenaemailpoodevzdánípřihlášky.
Upozorňujemenatytozdravotníproblémydítěte,nakteréjepotřebabrátzvláštnízřetel:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt
na
rodiče(emailatelefon):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Datum:
………………………………………..Podpiszákonnéhozástupce:…...………………………

Dovolím
si
zdeuvéstkrátkévysvětlenívariabilnícenyhor.
Předchozí ročníky byly dotovány instruktory a farností. Bohužel tento model je dlouhodobě
neudržitelný a letos už tak nemůžeme pokračovat. Dotace nám na loňský rok schváleny nebyly, letos
je zkusíme podat znovu na více míst. Ale nedá se na to spolehnout. Je nám líto hory rušit a nevidíme
smysl je pořádat v malém středisku, kde není záruka sněhu, většinou se musí k lyžování dojíždět a
zážitky
jsoupakúplnějiné..
Reálné
nákladynajednodítějsounásledující:
Skipas
na
6
dní:Do12let-2410Kč,Nad12let-3010Kč
Doprava:
cca500Kč/osoba
Ubytování
astrava:490Kč/osoba/noc->
3430Kč
Celkem:
Do
12
let:
6340Kč
Nad
12
let:6940Kč
Na hory jedeme opět do střediska Pec pod Sněžkou, které patří k dražším. A to z důvodu, že jsme
nenašli vhodnou levnější alternativu. V tomto středisku se můžeme spolehnout na sníh. Přímo na
sjezdovkách je spousta chat, ve kterých se můžeme ubytovat. To je největší a velice zásadní výhoda.
Nemusíme nikam s dětmi jezdit autem. Přes oběd se všichni vyzují z lyžáků a mají polední pauzu v
suchu a teple. Když je někdo unavený, může se kdykoli vrátit na chatu, kde je vždy přítomen někdo
dospělý. Večerní programy na sněhu mají také svoje kouzlo. Poslední a také velkou výhodou je, že
středisko
je
výbornéprozačátečníkyipropokročilé.
Přáli bychom si ale, aby cena nebyla překážkou a my jsme byli schopni kurz naplnit pouze dětmi z
farnosti. Proto jsme Vás chtěli poprosit, zaplaťte nám takovou cenu, jakou si můžete dovolit v
uvedenémrozmezí4900-6900Kč.
Aby byla přihláška platná, je nutné uhradit zálohu ve výši 1500Kč. Záloha je vratná v případě vážných
důvodů k neúčasti na horách. Termín pro odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy je 31.12.2017. Je
možné
ji
odevzdatosobněnebopodepsanounaskenovataodeslatnaemail.
Platbu
je
možnéprovéstvhotovostinebonaúčet.
Číslo
účtu
:
271764790/0300
Variabilní
symbol:prvních6číslicrodnéhočísla
Zpráva
pro
příjemce:jménoapříjmeníúčastníka+celkováčástka,kterouzahoryzaplatí
Dotazy
a
připomínkysměřujteKlárceVaňkové:608051215,vankova.kl@gmail.com
Nazávěrještě
představení
party,
která
se
budestaratoúčastníky:
Hlavní instruktor lyží i snowboardu je Vítek Pořízek, který má v této oblasti velké zkušenosti. Je oblíbeným a
vyhledávaným instruktorem především na kopcích v Beskydech. Dalšími instruktory jsou Vítek Šebela a Barča
Krejčiříková, které přes zimu můžete potkat na svahu v Olešnici. Štěpán Machač, Jirka Vaněk a Klára Vaňková
mají bohaté zkušenosti s lyžováním i snowboardingem, praxi ve výuce mají pouze z farních hor. Všichni si pro
tuto příležitost také udělali týdenní instruktorský kurz. V případě zájmu se o běžkaře postarají Pepík a Anička
Veselí. Zdravotníkem je Víťa Balák, blanenský záchranář. Dále s námi pojede někdo, kdo bude hlídat malého
KubíčkaVaňka
a
unavené
děti,
které
skončí
dřívslyžováním.Kdotobudezatímnevíme.

