Přihláška na lyžování v Jablonci nad Nisou 2018

Informace o lyžování v Jablonci nad Nisou

Základní údaje:
Pořadatel:
Místo konání:
Termín konání:
Cena:

Junák - český skaut, středisko Polaris Praha, z. s., 35.oddíl
Práčata
Dům dětí a mládeže Vikýř, skiareál Tanvaldský Špičák, Bazén
Jablonec nad Nisou.
1.2.2018 -4.2.2018
2000,- Kč.

Příjmení a jméno účastníka: ................................................................
Poznámky a upozornění rodičů na zdravotní omezení ap. pište na druhou
stranu.
Hodlám si vzít (jedna a vice možností): sjezdové lyže

snowboard

Zkušenosti (jedna a více možností):

žádné
začátečník
pokročilý
zkušený

žádné
začátečník
pokročilý
zkušený

Kluci, kteří nikdy nelyžovali se mohou zúčastnit pouze po předchozí
vzájemné domluvě.

Datum:......................... Podpis zákonného zástupce dítěte:...............................

Přihlášku a peníze odevzdejte do 22.1.2018 !

Čestné prohlášení o seřízení bezpečnostního vázání sjezdových lyží
Prohlašuji, že syn ...................................... má řádně seřízené bezpečnostní
vázání sjezdových lyží. Nebo, že mám uschovaný doklad (potvrzení) od
specializovaného lyžařského servisu o seřízení bezpečnostního vázání
sjezdových lyží, vydají na požádání.
Datum: ………....

Podpis zákonného zástupce: ..............................

Pořadatel:

Junák - český skaut, středisko Polaris Praha, z. s., 35.oddíl
Práčata.

Místo konání:

Dům dětí a mládeže Vikýř, skiareál Tanvaldský Špičák, Bazén
Jablonec nad Nisou.

Termín konání:

1.2.2018 -4.2.2018.

Informace
podává:

Pavelo - Pavel Čích; 737 76 76 51; pavelo@pracata.cz
Virus - Milan Čečrdle; 774 139 509; milancecrdle@seznam.cz.

Cena:

2000,- Kč.

Sraz:

ve čtvrtek 1.2.2018 v 16:30h. na parkovišti nad depem metra Černý
Most.

Návrat:

v neděli 4.2.2018 v 19:09h. na výstupišti dálkových autobusů Černý
Most. Lyže a batohy přivezeme zvlášť a rozdáme ihned po návratu
na parkovišti nad depem Černý Most.

Seznam Vybavení:
1. Je třeba mít oblečení na tyto činnosti: jízdu na sjezdovkách, cestu tam a zpět, a na
pobyt v chatě. Jednotlivé kusy oblečení lze samozřejmě použít pro více z těchto
činností, v každém případě je ale třeba aby bylo možné sestavit dvě sady oblečení na
ven (jedna se suší a druhou používáme). Rukavice, čepice a šála nebo šátek na krk.
Pro lyžování je vhodná vrchní vrstva z šusťáku – neprofoukne a nelepí se na něj
sníh. Na sjezdovky je lepší teplejší bunda. Je vhodnější mít více tenkých vrstev než
méně silných.
2. Hygienické potřeby: ručník, mýdlo, kartáček a pasta na zuby, plavky.
3. Spací pytel, pyžamo.
4. Nůž, KPZ, zápisník, čmárák, zkoušky (stezku), tužka, baterka.
5. Vybavení na sjezd – lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním, hůlky, boty a
helmu. Nebo snowboard, boty a helmu. Doporučujeme páteřák, lyžařské brýle.
6. Přezůvky do chaty.
7. Kartičku zdravotní pojišťovny a nebo její kopii. Legitimace pro prokázání věku v dopr.
prostředcích (např. členský průkaz Junáka - musí obsahovat fotografii a datum
narození nebo rodné číslo).
8. Jídlo na čtvrteční večeři.
Vše tyto věci nemusí být zabaleny v jednom batohu. Mohou být zabaleny i v kufru. Lyže a
batohy se povezou autem.

