
Lyžařský kurz třídy sekunda Gymnázia Chotěboř   –   5.1. - 11.1.2020 (neděle - sobota) 
Vedoucí kurzu: Mgr. Irena Žáková (zakova@gch.cz ,tel. 608867968), 2 instruktoři (Mgr. Dana Mrtková, Mgr. Michaela Fruhbauerová), lékař  
Místo: Orlické Záhoří, penzion Černá Hora 
Zaplacená záloha: 3 500,- Kč (v ceně doprava, ubytování, strava – začíná se večeří, v ceně není permanentka – cca 1 000,- Kč)  
Studenti jsou pojištěni – školní pojistka pro případ úrazu 
Odjezd: Chotěboř,  neděle, 5.1. - 13,00 hod, od kina 
Příjezd: Chotěboř,  sobota, 11.1.  cca 12,00 hod, ke kinu 
 
V případě nepříznivých sněhových podmínek se kurz nekoná a záloha bude vrácena v plné výši. Aktuální informace na www.gch.cz 
 
Doporučený seznam věcí: 
sjezdové lyže a hole nebo snowboard (případně obojí) 
boty, oblečení (bunda a kalhoty nebo kombinéza, rukavice, čepice, čelenka, šála, šátek, lyžařské brýle), vosk (svíčka), přilba, chrániče 
oblečení na cestu a do chaty, přezůvky, ponožky, pyžamo, hygienické potřeby, ručník, kapesníky, tyčinka na rty, plavky (možná návštěva bazénu) 
karta pojišťovny (stačí kopie), očkovací průkaz (nebo prohlášení o zdravotní způsobilosti), peníze (permanentka asi 1 000,- Kč)  
vitaminy, náplast, pružné obinadlo, paralen, stálé léky – hlásit zdravotníkovi 
sluneční brýle a krém, batůžek, ledvinka, psací potřeby…, cenné věci (mobily, tablety) na vlastní zodpovědnost – žáci budou mít klíče od svých pokojů 

 

 
ČESTNÉ   PROHLÁŠENÍ   ZÁKONNÝCH   ZÁSTUPCŮ 

 
 
Jméno studenta/studentky …………………………………………….…………………… datum narození ……………..………..………… třída sekunda 
 
Prohlašuji, že sjezdové lyže (snowboard) mého syna/mé dcery jsou v pořádku, vázání je odborně seřízeno podle příslušných parametrů a 
zkontrolováno. Také další vybavení odpovídá zásadám bezpečnosti a hygieny. Beru na vědomí, že pokud technický stav lyžařského vybavení nebude 
odpovídat zákonným předpisům, je instruktor povinen zakázat ho používat. 
Prohlašuji 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 mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní 
opatření. Není mi též známo, že by v posledních 14 dnech před odjezdem přišlo toto dítě do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním 
nebo podezřelými z nákazy.  
Při vážném onemocnění nebo z jiných závažných důvodů (zranění, porušení řádu kurzu) zajistíme odvoz domů. 
Dítě je schopno zúčastnit se lyžařského kurzu studentů Gymnázia Chotěboř v Orlickém Záhoří v termínu 5.-11.1.2020. 
Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
 
Pravidelně užívané léky, alergie apod. :  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V ..............................................................................................    dne (3.-5.1.2020)......................................................  
 
Jméno zákonného zástupce ……………………………….……………. telefon ...........................……............... podpis ……………………………. 
 
 

mailto:zakova@gch.cz

