Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
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Ubytování:

Chata Anežka, Ostružná, tel: 723927603
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Doprava:

Odjezd: 9. 1. 2022 vlakem 8:56 hod. z Olomouce hl.n.,
Sraz: ve vestibulu hlavního nádraží v 8:35 hod.!!!!
Cesta je na společnou jízdenku (kdo má zaměstnaneckou jízdenku nahlásí
Mgr Grundové)
Příjezd: 14. 1. 2022, 11:01 hod. vlakem do Olomouce
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Vedoucí kurzu: Mgr. Tomáš Kantor
Zdravotník: : Mgr. Hana Grundová
Instruktoři: Mgr. Marcel Máčala, Mgr. Tomáš Kantor, Mgr. Hana Grundová
Telefon během kurzu: 777591346, 608 902 867
Strava:
začíná obědem v den nástupu a končí snídaní v den odjezdu.
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Vybavení na LVK
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Lyžařská výzbroj:
Lyžařská výstroj:

Osobní věci:
Ostatní:

sjezdové lyže, boty, hole, popř. snowboardové prkno a boty,
lyžařské brýle, sjezdové vosky
svrchní oblečení pro lyžování či snowboarding
teplé spodní prádlo, čepice, rukavice (i náhradní).
Pro všechny je povinná lyžařská přilba!!!!
Úrazy hlavy patří mezi nejvážnější mezi lyžaři i snowboardisty.
věci osobní hygieny, převlečení a přezutí do chaty, vhodnou
obuv do sněhu (to nejsou tenisky)
občanský průkaz

Prohlášení (bezinfekčnost) – odevzdat v den odjezdu
Informace ke covidovým opatření dostanou žáci po novém roce (dle
aktuální situace).
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Peníze na vleky: každý účastník 1500,-Kč (dále přispívá SRPŠ 250Kč).
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Nezapomeňte: léky, které žák pravidelně užívá a průkazku zdravotní pojišťovny.
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