
Informace o ZIMNÍM VÝCVIKOVÉM KURZU pro školní rok 2019/2020 
 

Sedmý ročník - 1. 2. – 8. 2. 2020 (7 dnů) – 5800,-  
 
Vedoucí kurzu: Pavel Vyhňák  

§ školní tel. na vedoucího kurzu v době konání kurzu: 720 993 859 
§ e-mail: pavel.vyhnak@zsslapanice.cz 
§ Místo: Turistická ubytovna TJ Spartak, Za řekou č.p. 372, 543 02 

Vrchlabí, tel.: +420 499 425 541 

Ubytovna se nachází na okraji Hořejšího Vrchlabí, přímo v lyžařském areálu Herlíkovice, pod horou Žalý. 
Ubytování přímo pod sjezdovkou, 50 m vlek s návazností na lanovou dráhu na horu Žalý (1019 m n. m.) – 
odtud i pohodlný přístup na běžecké tratě., 300 m od objektu lyžařské vleky pro začátečníky (200, 400, 800 
m). Možnost večerního lyžování, umělé zasněžování. 
 
Ubytování: dvou až šestilůžkové pokoje 
Doprava: autobus  
Lyžařské tratě: Herlíkovice - Bubákov (http://www.snowhill.cz/herlikovice)   
§ 2x čtyřsedačková lanovka a 7x vlek 
§ 90 % tratí skiareálu zasněžováno 

 
Zálohu 2900,- je třeba zaplatit do 30.11. 2019 na školní účet č.ú: 2028491349/0800 
(specifický symbol: 303, variabilní symbol: podle žákovského zápisníku). V tomto termínu 
lze zaplatit i celou částku. Nejpozději však do 31. 12. 2019 je třeba poslat na účet zbývající 
sumu 2900,-. V ceně je započítána doprava, ubytování, stravování i lyžařská permanentka. 
 
Schůzku ke kurzu se uskuteční v úterý 3. 12. 2019 od 17:00 v kinosále ZŠ Šlapanice. 
 
Při neúčasti nebo odhlášení bez vážných (např. zdravotních) důvodů a nezajištění náhradníka bude účtován 
stornovací poplatek dle požadavků a smluv s dodavateli ZVK. 
 

Zde odstřihněte 

 
Závazná přihláška na ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ při ZŠ Šlapanice ve dnech 

1. 2. – 8. 2. 2020 
 
Přihlašuji závazně žáka/žákyni ……………………………………………………, třída ………., na zimní 
výcvikový kurz konaný při ZŠ Šlapanice ve ski areálu Herlíkovice – Bubákov. 
 Prohlašuji, že jsem si vědom (a) toho, že při případné změně rozhodnutí nebo neúčasti žáka/žákyně 
na kurzu mi bude účtován stornovací poplatek dle požadavků a smluv s dodavateli ZVK. 
  
Zvolte prosím od každého jednu možnost: 
 

LYŽE      SNOWBOARD 
 
ZAČÁTEČNÍK    POKROČILÝ 
 

 
Podpis rodiče (zákonného zástupce)………………………………….Podpis žáka ………………………. 


