LYŽAŘSKÝ KURZ 2021
Vážení rodiče, milí žáci,
zasíláme Vám informace o lyžařském kurzu. Po velkých úvahách jsme se rozhodli kurz
v lednu 2021 (v termínu 9. 1. 2021 až 16. 1. 2021) zorganizovat stejně jako v minulých
letech. Samozřejmě si nejsme vůbec jisti, jaká opatření budou v lednu v platnosti s ohledem
na covid-19 a zda bude vůbec možné kurz realizovat. Pokud to možné bude, chceme být
připraveni.
Co nás vedlo k volbě kurz realizovat na Černé boudě v Jánských Lázních:
Nechceme se vzdát místa, kde se nám velmi líbí – hotel Černá bouda – snadná sjezdovka pro
začátečníky přímo u chaty, dostupné sjezdovky na lyžování zdatných lyžařů, běžkařské tratě
přímo u chaty, poloha chaty – sníh tu prostě bývá.
S provozovatelem hotelu se nám nakonec podařilo domluvit podmínky pobytu následovně:
• Provozovatel se smluvně zavázal, že v případě nekonání akce z důvodu
mimořádných událostí (nouzový stav, karanténa třídy, karanténa jednotlivce)
celou částku za pobyt vrátí do 10ti dnů od objednaného pobytu
Ostatní storno podmínky:
-

Storno 30 dní před příjezdem

1 000,- Kč/osoba

-

Storno 20 dní před příjezdem

30% z objednaných služeb

-

Storno 7 dní před příjezdem

100 % z objednaných služeb

Dohodnutá tolerance počtu osob bez storno poplatku je 10%.
Tyto podmínky jsme měli stejně domluvené i v minulých letech. Nestalo se, že by běžná
nemocnost dětí přesáhla 10%. Peníze jsme v případě nemoci dítěte (úrazu) dokázali v plné
výši vrátit. Při běžné nemocnosti tomu tak bude i letos.
Pokud bude ze strany MŠMT a MZd povoleno kurz pořádat, a přesto byste se na poslední
chvíli rozhodli, že máte obavu dítě na kurz poslat, je nutné se storno poplatky počítat.
Informace o ceně a termínu lyžařského kurzu jsou v přihlášce na kurz.
Vyplněnou přihlášku pošlete prosím elektronicky do 12. 11. 2020 na adresu:
reditel@zskrinec.cz
Černá bouda je hotel s kapacitou 120 osob. Kurzu se tradičně účastníme společně se ZŠ
Dymokury, ZŠ Libice nad Cidlinou a ZŠ Kounice. Lze předpokládat, že se na hotelu můžeme
potkat i s žáky z další školy.
Vážení rodiče, předkládáme Vám veškeré informace o připravovaném lyžařském kurzu.
Velmi rádi s dětmi na lyže pojedeme. Potřebujeme Vaši spolupráci, vyjádření, že o kurz pro
Vaše dítě máte zájem. Prosíme, dodržte uvedené termíny, abychom mohli vše zrealizovat.
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