
INFORMACE k  zimnímu sportovně - turistickému kurzu (ZSTK) 2017 
 

Vedoucí kurzu: Mgr. Milan Matouš  tel.:  461 722 193 
  

Místo: Chata Bedřichovka, Orlické Záhoří 

Odjezd: ZŠ Na Lukách Polička, pondělí 20. 3. 2017, 8.00 hod. 

Návrat:  ZŠ Na Lukách Polička, pátek 24. 3. 2017, 15. – 16.00 hod.  

Cena: 1700,- Kč (ubytování, strava, doprava, zajištění kurzu). Zaplaťte prosím nejpozději do pátku 

17. února 2017 svým třídním učitelům. Při odhlášení bez vážných důvodů v době tří týdnů před 

akcí Vám bude vrácen poplatek po odečtení stornovacích poplatků ve výši 30 % ceny kurzu. 

Předpokládaná 5. denní cena vleků je 800,- Kč. Tyto peníze je nutné vzít s sebou. Budou vybrány na 

místě dle skutečných nákladů na vleky.  

Prosíme, abyste své dítě vybavili i přilbou na lyže – bezpečnostní důvody. 

Doporučený seznam věcí:  Lyže sjezdové, hole (možné zapůjčení školou po domluvě s p.uč. M. 
Matoušem), lyžařské boty, přilba, vosky a potřeby na mazání lyží, vhodné oblečení, dvoje rukavice, 
šála (šátek), čepice na uši, sjezdové brýle, batoh, obuv do sněhu. Oblečení na turistické vycházky a do 
chaty, přezůvky, toaletní potřeby, krém na opalování, jelení lůj, mýdlo, léky pravidelně užívané - 
napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v dopravních prostředcích, sluneční brýle, láhev 
na čaj. 

Různé: kapesné, zdravotní kartu pojištěnce (stačí kopie), šicí potřeby, psací potřeby, hry, elastické 
obinadlo, provázek, řemínek. 

zde odstřihnout a odevzdat při nástupu na  ZSTK 

……………………………….……………………………………………………………………………………………………………..……....................................................................... 

Prohlašujeme, že naše dítě  ___________________________________   nar._________________ 

je způsobilé zúčastnit se zimního sportovně - turistického kurzu na Bedřichovce v Orlických horách 
v termínu 20.- 24. března 2017. 

Prohlašujeme ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění, 
že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v naší péči, změnu režimu, dítě nejeví 
známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. 
Není nám též známo, že by v posledních 14 dnech před odjezdem na ZSTK přišlo toto dítě do styku 
s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy. Jsme si vědomi právních 
následků, které by nás postihly, kdyby toto naše prohlášení bylo nepravdivé.  

Prohlašujeme, že: 

 bylo odborně seřízeno vázání lyží našeho dítěte 

 při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku dítěte zajistíme jeho odvoz 
domů na naše náklady 

 jsme nezatajili žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které by mohly být závažné 
vzhledem k činnostem na ZSTK (alergie, epilepsie, srážlivost krve, diabetes, …). Uvádíme 
seznam léků, které pravidelně užívá a způsob jejich užívání:____________________________ 
__________________ Dítě je vybaveno dostatečnou zásobou léků. 

 Pro případný kontakt uvádíme údaje platné po dobu ZSTK : 

     telefon zaměstnání   telefon po zaměstnání 

   Otec: 

   Matka: 

     V Poličce dne 19. 3. 2017    podpis rodičů: 


