
                                                                                                                                                               
 
                      Informace k   lyžařskému kurzu- Herlíkovice areál EDEN:  8.3-14.3.2020 
                     Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10   
 
Vedoucí LK:                PaedDr. Darja Musilová 
Pedagogický dozor:   Mgr. Kateřina Míčová, Mgr. Marek Mandler, Ondřej Hudák, Ondřej Šimeček 
 
Místo pobytu:             HERLÍKOVICE areál EDEN, Za Řekou 370, Vrchlabí, www.eden-herlikovice.cz  
Termín konání:           Neděle 8.3.2020 – sobota 14.3. 2020 
Doprava:                     autobusem Fun & Relax  
Sraz:                            9:45 hod. před budovou školy SŠES, Jesenická 1, Praha 10 (nakládka lyží a zavazadel 
                                     do autobusu) 
Odjezd:                       10.00 hod. od budovy školy – příjezd do Herlíkovic cca ve 12:30 hod. 
                                     V den příjezdu je zajištěn OBĚD ve 13:00 hod. 
Návrat:                        Sobota 14.3.2020 cca ve 12:30 hod. k budově školy SŠES, Jesenická 1 
                                     V den odjezdu je zajištěna snídaně. 
 
Cena:                         V ceně 5.850 Kč je zahrnuto: ubytování – 6 nocí, plná penze (snídaně- formou švédských 
                                     stolů, oběd, večeře) - 6 dní, možnost bezlepkové stravy - nutné nahlásit předem, celodenní  
                                     permanentka na vleky - 4 z 5 dní, doprava tam i zpět, pojištění: na úraz, způsobenou škodu  

 na zdraví a na majetku (nevylučuje toto možnost souběžného individuálního pojištění), 1 vstup 
dle aktuální nabídky: aquapark, stezka korunami stromů, ski muzeum 

Ubytování:                   Přímo u sjezdovky v ubytovně areálu Eden Herlíkovice, ve 3 – 5 lůžkových pokojích, sprchy 
                                     a sociální zařízení společné zvlášť muži-ženy na chodbě. 
                                     NUTNÉ - vzít si vlastní ručníky a přezůvky (mohou být i tenisky) 
Další náklady:             Kapesné 
 
Vybavení:                    ● Lyžařská výstroj a výzbroj (lyže, hůlky, lyžařská přilba – povinná, lyžařské brýle, teplé  
                                         lyžařské rukavice 2 páry, kdo má i „páteřák“ pro ochranu zad, zimní bunda, oteplovačky-  
                                         případně šponovky, teplé oblečení (lyžařský svetr, roláky, termo-prádlo, oblečení na  
                                         převlečení na ubytovnu, pyžamo, kalhoty, trička, odpovídající počet ponožek a spodního  
                                         prádla. 
                                     ● Hygienické potřeby 

 ● léky na nevolnost v autobuse, léky, které užíváte, vlastní léky na nachlazení, alergie, 
bolest, vitamíny aj. 

                                     ● Zápisník a psací potřeby, deskové hry, knížku aj. 
 

Nezapomenout si vzít: občanský průkaz a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny – nebo potvrzení 
tento průkaz nahrazující (kopii) !!!! 
 
Zavazadla:                   Dopravce doporučuje kvůli lepší skladnosti věci zabalit do kufru – autobus nás doveze až  
                                     k ubytovacímu zařízení. Lyže vložit do vaku na lyže, lyžařské boty dát buď do kufru nebo  
                                     samostatně do menšího batohu, přilbu sebou do autobusu nebo taktéž do kufru.     
Upozorňujeme rodiče, že u  žáků bude  provedena  preventivní  namátková  kontrola zavazadel (z důvodu 
včasného  odhalení  alkoholických nápojů přinesených žáky z domova  na  LK). 
 
Program LK:             Výuka lyžování (sjezdové lyže x snowboard) bude probíhat v dopoledních a odpoledních  
                                   blocích. Žáci budou rozděleni do družstev podle své výkonnosti – úrovně lyžování.  
                                   Večer - organizovaný program formou přednášek s tématikou lyžování. Na konci výukového 
                                   týdne se uskuteční lyžařské závody ve slalomu – každé družstvo samostatně. 
                                   Třetí den pobytu – ve středu: volný den, kdy navštívíme dle aktuální nabídky- výběr z možností 
                                   (aquapark, lyžařské muzeum, stezka v korunách stromů aj., + sportovní aktivita - procházka  
                                   po okolí). 
 
Do 4. 3 .2020  žáci odevzdají  PaedDr. Musilové Souhlas zákonných zástupců s účastí žáka na akci 
 
Při odjezdu 8. 3. 2020  žáci odevzdají: 

1. Prohlášení o zdravotní způsobilosti k účasti na akci školy - (datum nesmí být starší 

než 1 den před začátkem akce) 

2. Doklad o odborném seřízení lyžařského vázání v servisu                                                                                       

V Praze dne 13.2.2020        

http://www.eden-herlikovice.cz/

