
Lyžařský výcvik – Hotel Mesit, 756 57Horní Bečva, č. 0316  http://www.hotelmesit.cz/ ,  Ski areál Rališka 
 
Základní informace  
 
Termín od 23. 2. – 28.2. 2014.  
Odjezd v neděli v 15 hod, sraz u tělocvičny cca 14 40.  
Příjezd v pátek v odpoledních hodinách – 16 45 až 17 15 hod. 
 
Stravování začíná v Ne večeří, končí v  Pá obědem.  
V pátek dle hotelového řádu budeme vyklízet pokoje už dopoledne, výuka bude probíhat až do cca 13 30 hodin. V tento den budou 
zavazadla v prostoru hotelu, hygiena bude dětem po skončení výuky umožněna. 
 
Program: Lyžařský výcvik je zaměřen na základy lyžování, snowboardingu, zdokonalení sjezdové techniky a carvingu dle 
zkušeností přihlášeného žáka. Výuka bude probíhat pod vedením lyžařských instruktorů, kteří jsou držiteli licence vydané 
Ministerstvem školství a TV. Žáci budou dále vzdělávání v okruzích, které souvisejí s lyžařským výcvikem. Součástí výcviku je 
dodržování  režimu dne, hygieny a řádu LV. Výuka bude probíhat zhruba od 9 00 do 14 hod, v této době je zajištěna svačina a čaj, 
oběd je posunut na 14 30 - 15 hodin, večeře na 19h. Doprava na svah je zajištěna hotelovým skibusem (cca 5 min). 
 
Vybavení: lyžaři - sjezdové lyže, hůlky včetně odpovídajících sjezdových bot, povinná přilba; snowboarďáci - snowboard + 
snowboardová obuv, povinná přilba. Doporučujeme chrániče kolen, loktů a zápěstí.  
 
Za seřízení a přípravu zapůjčených  setů  odpovídá půjčovna Modex sport Bohumín, proti případnému poškození je půjčovna 
pojištěna. Dítě v době zapůjčení za výbavu zodpovídá a stará se o něj. 
 
Lyže musí být vybaveny systémem proti samovolnému pohybu – brzdičky, ne jistící popruhy (dnes zakázány)!!! (u lyží z půjčovny 
vše zajištěno).  
 
Pokud má dítě vlastní lyže, snowboard nebo lyže půjčené mimo školu, musí odevzdat potvrzení nebo čestné prohlášení o seřízení 
lyží, snowboardu. 
" Zde odstřihnout a odevzdat p.uč. Kaletovi 
 
Čestně prohlašuji, že můj syn/dcera ………………………………………………………………………….………., adresa bydliště 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
má odborně seřízené lyžařské, snowboardové vybavení (vázaní) odpovídající výšce a váze. 
 
V Orlové dne……………………….                                                               Podpis zákon.zástupce………………………………… 
" Zde odstřihnout  
 
Doporučený seznam věcí: lyžařský oblek (zimní bunda, lyž. kalhoty nebo kombinéza), čepice podmínkou!!!, lyž. rukavice 2x, 
mikina nebo svetr, trička, spodky, podkolenky, ponožky – hrubé i tenké, přezůvky !!!, náhradní spodní prádlo, běžné oblečení do 
hotelu, pevná zimní obuv, kapesníky, hygienické potřeby. Doporučujeme: brýle – sluneční, lyžařské, jelení lůj, krém na obličej. 
Plavky a ručník. Menší batoh na svah. 
Základy oblékání pro lyžaře: více tenčích vrstev, nejlépe prodyšných(TRIKO, MIKINA, BUNDA), podkolenky do lyž.obuvi, 
doporučujeme vždy náhradní lyž.oblečení, zejména u začátečníků. 
 
Doplatky za půjčovné, vleky a čipovou kartu je nutno zaplatit Mgr.R. Kaletovi do čtvrtku 12.2.2014. 
Půjčovné/5 dní: carvingový set (lyže, boty, hole) ……400 Kč, snowboard set (snowboard, boty) ....450 Kč, 
přilba …..100 Kč, vleky: cena začátečníků 700 Kč, pokročilí 900 Kč  
Záloha na čipovou kartu 50 Kč (Bude vráceno po LVVZ). 
Upozornění: V areálu je také možnost večerního lyžování při umělém osvětlení. Pokud dopřejete svým dětem 
tuto radost, musíte jim navýšit kapesné o 180 Kč.  
 

V den odjezdu je nutné odevzdat průkazku zdravotní pojišťovny a prohlášení o 
bezinfekčnosti (stačí podpis rodičů) vedoucímu kurzu! 
Bez průkazu pojištěnce, prohlášení o bezinfekčnosti a potvrzení či prohlášení o seřízení 
lyží nelze odjet na lyžařský výcvik! 
 
Vaše dítě bude seznámeno s řádem lyžařského výcviku. Při jeho porušení bude dítě na 
vlastní náklady za doprovodu rodičů odesláno domů a vyloučeno z LV. 
 
V případě onemocnění vašeho dítěte sdělte předem tuto informaci na rkalic@seznam.cz nebo na škol.telefon 
596511789. 



 
 
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní stavu 
 
 
    Čestně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému synovi/dceři ……………………………………………..bytem 
(adresa)………………………………………………………………………………………………………..změnu režimu. Dítě 
nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, viróza apod.) a ve 14 kalendářních dnech nepřišel(a) do styku s osobou 
nemocnou intenzivním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a není mu nařízeno karanténní opatření. Nemá žádné lékařské 
omezení znemožňující se zúčastnit LVZ. 
    Dítě je schopno se zúčastnit lyžařského výcviku od 23.2. do 28.2.204. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, 
kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
 
V ………………….. dne ……………… 
 
Dítě pravidelně užívá tyto léky ………………………………………………………………………………………………..………… 
Je alergické na tyto léky ………………………………………………………………………………………………………………… 
Jiné zdravotní potíže: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                           
                                                                                                                                  ……..……………………………... 
                                                                                                                                                        Podpis zákonného zástupce ze dne, kdy dítě odjíždí na LV 
 
 
 
 
 
            

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na LVVZ 
 

1. Žák a rodiče (zákonní zástupci) žáka předloží před odjezdem podepsané následující pokyny a prohlášení. 
- Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) o bezinfekčnosti a zdravotním stavu žáka. 
- Odevzdají potvrzení nebo četné prohlášní o seřízení lyžařského (snowboardového) vázání. V případě, že nemá toto 

potvrzení k dispozici, svým podpisem stvrzují, že jejich syn (dcera) má vázání seřízené. 
2. Žák dbá pokynů svých instruktorů a nesmí svévolně opustit družstvo. Žák se řídí bezpečnostními pravidly při jízdě na 

lyžích (snowboardu). Nepřeceňuje své síly a neprokazuje nemístnou odvahu. Nepohybuje se mimo prostor vyhrazený pro 
lyžování a snowboarding či prostor pro běžecké lyžování. Během pobytu na horách respektuje pokyny příslušníků Horské 
služby a výstražná znamení na nebezpečných místech. 

3. Žák respektuje ubytovací řád hotelu, včetně nočního klidu. Při pobytu na hotelu žák nesmí bez dovolení opustit areál 
ubytovacího zařízení. 

4. Žák má povinnost nosit během lyžařského i snowboardového výcviku přilbu. 
5. Po dobu výcviku je žák zodpovědný za svůj či školní (z půjčovny) materiál. 
6. Žák/žákyně a rodiče (zákonní zástupci) svými podpisy stvrzují výše uvedená prohlášení a souhlasí s dodržováním 

uvedených zásad. Dále berou na vědomí, že při jejich nedodržení se žák vystavuje postihům v souladu se školským 
zákonem a školním řádem. V případě závažného porušení těchto pokynů (např. zákazu kouření, užívání alkoholu nebo 
jiných toxických látek) může být žákovi uděleno některé z nejpřísnějších kázeňských opatření. Zároveň může být  
žák/žákyně vyloučen z LVVZ a na vlastní náklady v doprovodu rodičů odeslán/a domů. 

 
 
V Orlové dne……………………………………… 
Příjmení a jméno:………………………………………………………….třída:………………………………. 
Podpis rodičů (zákonných zástupců)………………………………………………………………….………… 
Podpis 
žáka…………………………………………………………………………………………………..………….. 
 


