
 

Informace o lyžařském kurzu 

Info k platbě: Platby je možné provést osobně u paní Hamerníkové, nebo na účet školy: Ge Money Bank 

Lysá nad Labem č.ú. 600829584/0600, variabilní symbol – datum narození vašeho dítěte (př. 12. 4. 1986 – 

120486), konstantní symbol 0308, specifický symbol 06.  

 

V ceně LVK je zahrnuto ubytování, strava, autobus a permanentka na vlek. Vyúčtování kurzu proběhne po 

návratu. Kurz je pojištěn v rámci školní pojistky. 

 

Sraz: 28.01.2022 čas upřesníme. 

Příjezd: 04.02.2022 – čas upřesníme. Prosím, přijďte si děti vyzvednout, půjčené lyže vracíte do školy. 

Při odjezdu je nutné odevzdat léky, které dítě užívá. Na krabičce bude uvedeno jméno dítěte, způsob užívání  

a dávkování. 

 

Povinnost zákonných zástupců je nechat vázání seřídit a potvrzení (nebo čestné prohlášení, že jsou lyže 

seřízené; SNB se neseřizuje) odevzdat i v případě zapůjčení školních lyží. Zapůjčené lyže budou dětem 

vydávány od 23.1.2022 – vydává Mgr. Barbora Nováková.  

 

V celém areálu Rejdic je velmi slabý signál na všechny sítě mobilních operátorů, aktuální informace  

o průběhu LVK budou zveřejňovány denně na FB školy. 

Webové stránky ski areálu: www.Rejdice.cz – na těchto stránkách naleznete také aktuální webovou kameru  

ze sjezdovky. 

 

Po příjezdu na hory děti obdrží čipové karty na sjezdovku (za dohodnutou zlevněnou cenu). Cena 

permanentky je na celý týden, večerního lyžování se platí zvlášť – bude zahrnuto ve vyúčtování. Úmyslné 

poškození či ztráta karty je 100,-Kč. 

Zapůjčení výbavy v areálu Rejdice (helmu a snowboardový set) zajistí škola na základě odevzdaného 

dotazníku, děti si hradí na místě samy. Za celý SNB set včetně helmy je cena 900,-Kč/týden, solo helma 250,-

Kč/týden.  

Zapůjčené lyže a boty ve škole děti platí při půjčení osobně u paní účetní, hradí pouze dobu LVK, tzn.  

7 dní (60,- Kč/den- lyže; 60,- Kč/den – boty). Běžky i běžecké boty jsou dětem zapůjčovány zdarma až  

na místě výcviku, pokud máte svoje, mohou si je děti vzít.  

 

V případě „zelených strání“ - turistika, výlety po okolí v ceně permanentky. 

 

http://www.rejdice.cz/

