Přihláška na J(F)arní prázdniny na horách
Místo konání: Pec pod Sněžkou, chata Bouda na Lučinách přímo na sjezdovce
Termín
: 9.-16.2.2019
Cena
: 6900Kč (3120 skipas + 500 doprava + 490*7 ubytování + jídlo)
Na akci je zažádáno o dotaci, pokud bude schválena, bude cena 5900 Kč. Informaci o výši doplatku k
záloze se včas dozvíte emailem.
Vhodné pro děti a mládež od 9 let.
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 nás čeká 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 na horách :-)
Aby byla přihláška platná, je nutné uhradit zálohu ve výši 1500 Kč. Záloha je vratná v případě
vážných důvodů k neúčasti na horách. Termín pro odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy je
1.12.2018
. Je možné ji odevzdat osobně nebo podepsanou naskenovat a odeslat na email.

Platbu zálohy je letos možné uhradit hotově. A to ideálně v obálce nadepsané jménem a příjmením.
Zálohu s přihláškou můžete odevzdat osobně Kláře nebo Jirkovi Vaňkovým, O. Jiřímu nebo Štěpánovi
Machačovi.
Peníze můžete zaslat i na účet:
č.účtu: 271764790/0300
variabilní symbol: rodné číslo (bez lomítka)
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení
Dotazy a připomínky směřujte Kláře Vaňkové: 608051215, vankova.kl@gmail.com

PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………….…...…
Rodné číslo: ……………………………………………………………………….………………...…….....…
Adresa: ………………………………………………………………………………………………….…....….
Lyže/Snowboard/Obojí: ………………………………………………………………..……………………….
Zkušenosti: Úplný začátečník / Mírně pokročilý / Pokročilý Zkušený lyžař
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 Vám zašleme na email po odevzdání přihlášky.
Upozorňujeme na tyto zdravotní problémy dítěte, na které je potřeba brát zvláštní zřetel:
…………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt na rodiče (email a telefon):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ……………………………………….. Podpis zákonného zástupce: …...………………………

