INFORMACE O LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU ( LVK )
Termín:
Ubytování:
Cena:

24.01.2016 – 31.01.2016 ( ne – ne )
Penzion U Kostela, Strážné, PSČ : 54352 www.latinovi.cz
2 800,-Kč (ubytování a strava), 1500,- Kč vleky, plus kapesné dle uvážení (dop.400,-Kč)

Sraz účastníků: 7.30 h před školou
Odjezd:
8.00 h od školy
Předpokládaný návrat: dne 31.01. 2016 kolem 11 hodiny
Před odjezdem odevzdat: Do 10.1.2016 - POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ÚČASTI NA LVK
(formulář jste obdrželi)
- Potvrzení o seřízení vázání ze skiservisu na jméno dítěte.
- Kopii průkazu zdrav. pojišťovny

Vše prosíme v obálce se jménem dítěte k rukám vedoucího kurzu do 10.1.2015
V den odjezdu - „Potvrzení o bezinfekčnosti“ (formulář jste obdrželi)
Doplatek 2 300,- Kč je potřeba zaplatit do 10. 1. 2015 !!! k rukám R. Veselé
Další informace:
V ceně kurzu je plná penze, strava je přímo v chatě. Začíná v neděli obědem, končí v neděli snídaní. Pokoje jsou
3-5 lůžkové. Koupelna a WC je na chodbě. Lyžování je ve vzdálenosti asi 700 m od chaty. Žáci si vezmou s
sebou : sjezdové lyže (ne snowblade, tedy krátké!) a hole, sjezdové boty (vyzkoušet doma nazouvání do botů i
lyží!). Lyžařské oblečení: lyž. bunda z protiskluzového materiálu, oteplovačky s protiskluzového materiálu, lehčí
kalhoty (možno i bundu) na běžky, 2 čepice a dvoje rukavice, lyžařské brýle, lyž. přilbu, běžecké lyže i hole (jsou
delší – hole i lyže), běžecké vosky(na rozmezí -10 – plus5ºC), korek na aplikaci vosku, toaletní potřeby (opal.
krémy s vysokým faktorem), ručník, léky doporučené lékařem, obinadlo, sluneční brýle. Dostatečné množství
podvlékacího prádla (punčocháče, trička) ponožky i silné, svetr, mikina, oblečení do chaty (pohodlné), pyžamo,
šátek či šálu. Snowboardisti („prkno“ si berou jen ti pokročilí!!) si povinně berou krom přilby i chránič páteře
a doporučujeme i ochranu zápěstí. Drobné hry či knížka, psací potřeby a notýsek. Všechny boty budou označené
(podepsané). Lyže svázané s holemi a v označeném vaku na lyže.
Půjčovna lyží: Luboš Kycler, Seradovská 140., Ondřejov. www.neklansport.cz tel.: 606855854 (po - ne)
V případě onemocnění dítěte či v případě závažného porušení režimu kurzu či školního řádu si rodiče žáka
do 24 h vyzvednou osobně v místě konání kurzu a ušlé finance za zbylý pobyt se nevrací.
Vedoucí kurzu R. Veselá
renives@seznam.cz
…..................................................................... zde odstřihněte …................................................................................

Potvrzení o bezinfekčnosti
(odevzdat v den a s datem odjezdu)
Není mi známo, že by se můj syn/moje dcera …............................................. nar. …...........
v posledních dnech setkal/-la s infekční nemocí.
V Ondřejově dne : …......................... Podpis zákonného zástupce.............................................
…...............................................

zde po přečtení odstřihněte a pošlete do školy ..…..........................................................

Byl jsem seznámen s informacemi ohledně LVK , kterého se můj syn/ dcera

ve dnech 24.1.2016 – 31.1.2016 se ZŠ Ondřejov účastní. Vraťte do školy k rukám R. Veselé obratem.
Aktuální telefonní kontakty na zákonné zástupce:
Jméno a příjmení zákonného zástupce : …......................................

(hůlkově)

…..................................................
podpis zákonného zástupce

Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na školním lyžařském kurzu
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte …....................................................
Datum narození

…...................................

Adresa trvalého pobytu

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

Část A) Posuzované dítě k účasti na LVK a) je způsobilé *)
b) není způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky s omezením.
Omezení:
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo
ke změně zdravotní způsobilosti a je majetkem zákonných zástupců.

Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO - NE
b) je proti nákaze imunní(typ/druh) :
c) má trvalou kontraindikaci pro očkování (typ/druh) :
d) je alergické na :
e) je pojištěno u ZP :
f) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) :
g) v případě teploty a bolesti hlavy možno podat Paralen (Panadol)
h) v případě střevních problémů možno podat Carbosorb
…........................................
datum vydání posudku

…...............................................................
podpis, jmenovka lékaře, razítko zdrav. Zařízení

Poučení : Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst.2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči
o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby
dověděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř.: lékaři provozujícímu
zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař
provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu
orgánu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby(hůlkově): ….....................................................
Vztah k dítěti :

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

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne …..........................................
…...........................................................
podpis oprávněné osoby
*) Nehodící se škrtněte

Toto potvrzení dodejte do 10.1.2016 k rukám vedoucí LVK ! Po skončení kurzu Vám bude vráceno.

