
Vážení rodiče, 
 
V termínu 4. 3. - 9. 3. 2013 se vaše dítě zúčastní lyžařského kurzu v Rakousku (oblast Materei). Lyžařský 
kurz je pořádán ve spolupráci s CK ACTIVE GUIDE, s.r.o. 
 
Cena kurzu je 6 690,-/os. V ceně kurzu je zahrnuta doprava na místo včetně každodenního převozu do místa 
lyžování a zpět, ubytování (4 noci), 4denní skipas, polopenze (1. den se začíná večeří, poslední den se končí 
snídaní), základní služby delegáta, pojištění CK proti úpadku.  
 
Příplatek za cestovní pojištění:                  162,- Kč (do 18 let) 
 
Celková cena:                                               6 852,- Kč   

 
 
Celé zněmí Všeobecných podmínek prodeje CK a Cestovního pojištění (pro cestu je sjednán  produkt C3) 
najdete na www.ghrabuvka.cz/lyzak. 
CK nabízí možnost dokoupení obědových balíčků v ceně 100,-Kč, platba bude na místě, nahlásit je třeba 
v přihlášce. 
 
Zálohu 3 000,-Kč uhraďte do 15. 11. 2012, doplatek ve výši 3 852,-Kč do 31. 1. 2013, na číslo účtu 
poskytovatele: 
   číslo účtu:    199 887 250 / 0300 
   variabilní symbol: 21612 
   zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka (NE rodiče!) 
 
V případě, že některý ze studentů bude chtít hradit cenu prostřednictvím příspěvku zaměstnavatele 
jednoho z rodičů, je nutné nahlásit tuto skutečnost do 26. 10. 2012 vedoucí kurzu p. prof. Dymáčkové. 
 
V Ostravě 15. 10. 2012    Zpracovala vedoucí kurzu Magda Dymáčková 
 
 
------------------------zde odstřihněte a vyplněné odevzdejte p. prof. Dymáčkové do 26. 10. 2012------------------------------------------- 
 

 

Závazná přihláška na LVK a zároveň souhlas zákonných zástupců s výjezdem 
do zahraničí 

 
Souhlasím s výjezdem mého syna/dcery ……………………................……………  studenta třídy ……………. 
na lyžařský kurz, který se uskuteční v termínu 4. 3. - 9. 3. 2013 v Rakousku (oblast Materei). 
 
Svým podpisem zároveň stvrzuji, že jsem se seznámil/a  se Všeobecnými podmínkami prodeje CK,  
se storno podmínkami CK a Pojistnými podmínkami, které jsou k přečtení na webových stránkách  školy. 
 
 
Chci si objednat 4x obědový balíček         ANO    -     NE 

      Na kurzu budu                                          lyžař    -     snowboardista  (nehodící škrtněte) 

 
 
V  ………..........……… dne  ……………           Podpis zákonných zástupců :................................................... 
                                                                                                

http://www.ghrabuvka.cz/lyzak

