
Závazná přihláška na školní lyžařský kurz v Rakousku 

Hinterstoder 2018 

 Termín: 28.1. - 2.2.2018 

Přihlašuji tímto moji dceru/ mého syna  …………………………………………………… na lyžařský kurz 

organizovaný školou, konaný v termínu 28.1.2018 – 2.2.2018. 

Platby prosíme zasílat na účet číslo:  1018514506/6100, jako variabilní symbol uveďte 

jméno dítěte a třídu, do zprávy pro příjemce uveďte „záloha“ nebo „doplatek“ (pokud 

budete platit celou částku najednou „záloha + doplatek“). 

Beru na vědomí podmínky platby a zavazuji se je dodržet. 

Cena kurzu  8500,- Kč 

1.  platba  4000,- Kč   do 11.10. 2017 (nevratná záloha) 

2.  platba  4500,- Kč    do 24.11.2017 (případný přeplatek bude vrácen po vyúčtování 

LV) 

 

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

 

 
Telefon zákonného zástupce: 

 

 
Email: 

 

 
Telefon na žáka 

 

 

 

Budu mít (*Zakroužkujte pouze jednu variantu) 

 
LYŽE 

 

 
SNOWBOARD 

 

Úroveň 
 

 
začátečník 

 
mírně pokročilý 

 
Pokročilý 

 



 

Prohlášení zákonných zástupců o odpovědnosti za škody 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě 

………………………………………………. v době trvání pobytu od 28.1. – 2.2.2018 na vybavení hotelu 

Unterwirt v Maishofenu, popřípadě na vybavení dopravního prostředku. V případě finančních 

nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. 

 

V…………….. dne………………     Podpis zákonného zástupce………………………………. 

 

Prohlášení zákonných zástupců o převzetí odpovědnosti za dítě po návratu 

z LV 

Příjmení a jméno dítěte: ……………………………………………….. 

1. osobně vyzvednu své dítě v čas návratu u školy:    ANO /  NE 

2. žádám, aby mé dítě jelo po akci domů od školy samo, a přebírám za něj v tuto dobu 

veškerou zodpovědnost:  ANO /  NE 

Podpis rodiče: ……………………………… 

 Prohlášení studenta před odjezdem (podmínka účasti na akci) 

- Budu dodržovat dohodnutý čas nočního klidu, vstávání a jednotlivých her. 

- Nebudu rušit ve spánku ostatní. Pokud si budu chtít déle povídat, udělám to tak, 

abych nebudil druhé. 

- Během soustředění nebudu pít alkohol, ani brát drogy. Žádnou z těchto věcí si 

nepřivezu. 

- Dodržím i další pravidla, na kterých se dohodneme s instruktory i s ostatními 

účastníky. 

- Beru na vědomí, že na sjezdovce je mou povinností mít na hlavě správně nasazenou 

helmu, chrániče zápěstí a páteře. 

- V případě možného zranění na sebe bere rodič zodpovědnost za úhradu dopravy 

z nemocničního zařízení. 

- Budu mít ochranou přilbu po celou dobu výuky na lyžích, či snowboardu, chrániče 

zápěstí pouze pro snowboard a chrániče páteře pro lyže i snowboardu!!! 

 

Podpis:………………………………… 

 



Prohlášení zákonných zástupců dítěte o seřízení vázání na lyžích/snb 

Prohlašuji, že mé dítě…………………………má správně seřízené lyže či snowboard. 

V…………………….  dne …………………………..   Podpis ………………………………… 

___________________________________________________________________________ 

Souhlas  rodičů  s  podáním   léků  na LV v případě:  

- Bolestí břicha  - Hylak, Smecta, Černé uhlí 
- střevní potíže -  Imodium, Endiaron 
- zvýšené  teploty – Paralen, Ibalgin 
- anafylaktické reakce ( potr.alergie projevující se otokem jazyka, , svěděním pokožky, 

rtů, dušností, nevolností…)- Xyzal, Dithiaden,  
- bolesti v krku -  Neoangin, Streptofen, Septolete,Stopangin 
- oční potíže -  Opthal, Borová voda 
- kašel - Stoptusin, Tussin 
- rýma – Nasivin 
- bolest svalů a kloubů – Voltaren, Ibalgin 
- astmatický záchvat - inhalátor  
(v případě astmatika, musí mít potřebný inhalátor u sebe a  obeznámí s tím zdravotníka, 
nebo vedoucího LV). 

Tímto zplnomocňuji v případě bolestí břicha, zvýšené teploty, bolesti v krku a anafylaktické 

reakce zdravotníka nebo vedoucí lyžařského výcviku, aby podali mému 

dítěti……………………………………………………………………………datum narození………………………………… 

r.č………………………………………………………bydliště………………………………………………………………………. 

potřebné léky a poskytli vhodnou předlékařskou první pomoc. 

Dávkování léků bude provedeno na základě informací v příbalovém letáku, nebo podle 
písemných informací od rodičů při převzetí léků u odjezdu. 

Žáci by neměli mít u sebe žádné léky, pokud léky pravidelně užívají, nahlásí tuto skutečnost 
zdravotníkovi, nebo vedoucí LV. 

Jsem si vědom(a), že vedoucí LV nenese žádnou zodpovědnost za případná rizika  při 
správném podání výše uvedených léčiv. 

Souhlasím s převozem mého dítěte do zdravotnického zařízení přistaveným vozidlem. 

Zákonný zástupce dítěte souhlasí s poskytnutím zdravotních služeb podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

V………………………………………… dne……………………………………….. 

Podpis zákonného zástupce žáka……………………………………….. 



Tento dokument odevzdejte  při odjezdu a  nesmí být starší 24hodin!!! 

 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti dítěte 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: ……………………………………………... 

narozenému: ……………………………… bytem: ………………………………………. 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní 

hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi známo, že 

v posledních 2 týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

Dítě je schopno zúčastnit se lyžařského výcviku od 28.1.2018 – 2.2.2018. 

 

V…………………….  dne ………………………….. 

Podpis zákonného zástupce ze dne, kdy dítě odjíždí na akci: ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


