
        POKYNY PRO ÚČASTNÍKY LYŽAŘSKÉHO KURZU 

 
ZŠ Němčice nad Hanou              školní rok: 2021 /2022                        třída: 7. 

 

Adresa kurzu: Hynčice pod Sušinou, hotel Sněženka 

 

Odjezd - vlakem  z Němčic nad Hanou směr Nezamyslice, Olomouc, Hanušovice, Chrastice   

                           v neděli, 13. února 2022    9 : 24 

 

               SRAZ U ŠKOLY   8 : 45 
 

Příjezd : v pátek 18. února 2022    u školy ve 14 : 30  

 
Žák si na kurz vezme : (pokud už neodevzdal ve škole) 

                                     Prohlášení o bezinfekčnosti s datem dne odjezdu 

                                     Potvrzení o zdravotní způsobilosti 

                                     Zásady bezpečnosti – podepsané rodiči 

                                     Potvrzení o odborném seřízení lyží 

          lyže s holemi (snowboard) v obalu, lyžař. boty, přilbu, batoh, kapesné  ( 1500 Kč – platí  

          si vleky), kartičku pojištěnce 

 dále: oblečení na lyžování, na vycházky a do chaty, pyžamo, dvoje rukavice, boty do sněhu,  

            sjezdové brýle, přezůvky, náhradní čepici, plavky, toaletní potřeby, mastný krém na  

            obličej 

            společenskou hru, jídlo na cestu (začíná se večeří), své léky – odevzdá zdravotnici 

                                                                      

                                                               vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Pozdíšek 

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

 

 

Prohlášení o bezinfekčnosti          Jméno (čitelně) 

 
Prohlašuji, že 

- mé dítě je zdravotně způsobilé k účasti na akci a podrobilo se stanoveným 

pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nejeví známky akutního onemocnění 

(např. horečky nebo průjmy) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na kurz 

nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 

podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom 

právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé. 

- při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku zajistíme jeho odvoz 

domů na naše náklady 

- že jsme nezatajili žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které by mohlo být 

závažné vzhledem k činnostem na kurzu (alergie, epilepsie, srážlivost krve, 

diabetes…) Seznam léků, které pravidelně užívá a způsob jejich užívání. 

- dítě je vybaveno dostatečnou zásobou léků 

 

V …………………… dne 13. února 2022                   podpis rodičů ……………………… 


