Kurz zimných športov Gymnázia Hlinská 29, Žilina 2015/2016
Informácie pre zákonných zástupcov a žiakov
Termín konania: 15.februára – 19. februára 2016
Športcentrum Lučivná

Miesto konania: Lyžiarske stredisko

Ubytovanie a strava: Hotel Smrečina (plná penzia s desiatou a olovrantom, pitný režim počas
celého dňa, strava začína večerou v pondelok a končí obedom v piatok – je nutné zabaliť
deťom suchý obed na pondelok 15.februára 2016)
Nástup na kurz: pondelok 15. februára 2016 o 8: 00 zraz pri Tesco Žilina – Obvodová ul. (pri
škole)
Návrat z kurzu: piatok 19. februára 2016 o cca 15:00 pri Tesco Žilina – Obvodová ul. (pri
škole)
Povinnosti zákonného zástupcu a žiaka pred nástupom na kurz (bez ich splnenia nie je možný
nástup na kurz):
1,odovzdať vyplnený informovaný súhlas do piatka 22.1.2016 (príloha 1)
2, odovzdať potvrdenie lekára o spôsobilosti žiaka absolvovať/neabsolvovať kurz
(vyhláška 526/2007, §4 1), 2) ) najneskôr do utorka 2.2. 2016 (príloha 2).
3, pri nástupe do autobusu (v pondelok 15.2.2016 ráno) odovzdať vyhlásenie
o bezinfekčnosti (vyhláška 526/2007, §4 1), 3) ) a hmotnej zodpovednosti (príloha 3).
4, pri nástupe do autobusu predložiť občiansky preukaz a kartičku poistenca
DôLEŽITÉ!!!! BEZ TÝCHTO DOKUMENTOV NIE JE MOŽNÝ NÁSTUP ŽIAKA NA
KURZ!!!!
Pozn.:
- kurz je plne hradený z dotácie MŠVVaŠ SR
- v prípade záujmu zmeny varianty kurzu (lyže – snouboard) musí žiak kontaktovať osobne
pani Bebčákovú v kabinete TSV do piatka 22.1.2016, po tomto termíne nie je zmena možná
a berie sa do úvahy zvolený variant na prvej návratke
- v prípade záujmu o zapožičanie výstroja, resp. jeho časti kontaktujte pani Bebčákovú
mailom na bebcakova@gymza.sk do 29.1.2016
- dôležité veci, ktoré musí mať žiak pri sebe počas kurzu: OP a kartičku poistenca (stále aj na
svahu), osobné lieky (nutné informovať zdravotníka), odskúšanú výstroj v 100% technickom
stave - pred odchodom skontrolovať technický stav vybavenia (lyže a snoubordy – hlavne
viazanie, lyžiarky, palice), vyskúšať viazanie, počas výcviku nie je možné používať lyže typu
BIG FOOT - používať prilbu - mať so sebou náhradné oblečenie (hlavne rukavice), ochranu
pred vetrom (šatka, Buff, šál....) - mať pri sebe ochranný krém s UV faktorom balzam na pery,
- mať k dispozícií lyžiarske okuliare, - pre začiatočníkov (hlavne snoubord) odporúčame mať
so sebou chrániče kolien, zápästí (môžu byť aj z in line korčulí), kostrče... - nebrať so sebou
drahú elektroniku (notebooky, fotoaparáty, mp3, drahé mobilné telefóny a pod....),
organizátor nenesie zodpovednosť za jej stratu, poškodenie alebo odcudzenie - mať so sebou
lieky proti bolesti hrdla (pastilky a pod.) - vzhľadom na ročné obdobie vziať teplé
viacvrstvové oblečenie do vonkajšieho aj vnútorného prostredia, turistickú obuv (nie tenisky),
prezuvky do chaty, šľapky do sprchy, nádobu na čaj (termohrnček/malú termosku).
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktovať Mgr. Zuzanu Bebčákovú, PhD. (vedúca
kurzu) na tel. čísle 0905 642 338 resp. mailom na bebcakova@gymza.sk.

