
Lyžařský kurz pro žáky 4. ročníku 
 

Vážení rodiče a žáci, 
na základě dobrých zkušeností z minulých let vám nabízíme lyžařský kurz pro 

žáky 4. ročníku. Kurz se uskuteční v šumavském lyžařském areálu Lipno - 
Kramolín. Ubytování v Horském hotelu Kramolín, přímo na sjezdovce u horní 
stanice lanovky. Z pokoje rovnou na lyže. Kurz  je určen pro 44 žáků.   
 

Termín:   5. února - 10. února 2023 (neděle - pátek)   
   UPOZORNĚNÍ  - 3.2. pololetní prázdniny, od 13.2. jarní prázdniny   
 

Lyžování - Skiareál Lipno je výborně vybaven, lyžařské tratě jsou určeny všem 
skupinám lyžařů, nabízí tři čtyřsedačkové lanovky, pro začátečníky dva dětské 
vleky a 70 m dlouhý pohyblivý koberec (+ 2 kratší koberce) ve Foxparku. Šest 
sjezdovek různé obtížnosti délky od 930 do 1300 m, široké 45 až 60 m. Informace 
můžete čerpat: www.lipnoservis.cz , www.hotel-kramolin.cz/ .   

PROGRAM: kurz je věnován výcviku sjezdového lyžování, přizpůsoben všem 
výkonnostním kategoriím lyžařů - začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí.  
Podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav, potvrzení o zdravotní způsobilosti,  
respektování programu lyžařského kurzu a odborná kontrola lyží. 
Kurz je součástí školní výuky, mobilní telefony nejsou povoleny. Škola si 
vyhrazuje právo vyřadit z přihlášených zájemců žáky, kteří mají kázeňské 
problémy. 
……..…………..…………………….....................zde odstřihněte……………….……………………………………. 
 

ZÁVAZNÁ P ŘIHLÁŠKA 
 

 

Přihlašuji ……………………………………………………..na lyžařský kurz       
    Příjmení, jméno, třída 
 

v termínu:  5. 2. – 10. 2. 2023    Lipno, Horský hotel Kramolín  
 

Cena:  7.000,- Kč (zahrnuje ubytování, stravování skipasy, pojištění)         
 

…………………………… 
                                                                         Podpis rodiče 

 
Přihlášku odevzdejte asistentce ředitele školy paní Pauknerové do 4.11.2022 
 

Přihláška odevzdána dne:  
   

Současně s přihláškou odevzdejte 500,- Kč registrační poplatek, který vám 
vrátíme, pokud Vaše dítě nebude vybráno nebo ze zdravotních důvodů (onemocní) 
nebude moci absolvovat lyžařský kurz. Bez poplatku nebude přihláška zařazena do 
pořadí zájemců. Bude-li zájem vyšší než možná kapacita, proběhne mezi zájemci 
losování. Losování proběhne ve středu 9. 11. v 10:00 ve školní jídelně za 
přítomnosti dětí, bude také stanoveno pořadí náhradníků. Ředitel školy si vyhrazuje 
právo vybrat 5 účastníků mimo pořadí.  


