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Vážení rodiče! 

 

   Jako každým rokem, i v tomto školním roce pořádáme zejména pro žáky 8. třídy lyžařský 

zájezd do Krkonoš. Akce je součástí vyučování a má určitou tradici. Dovolujeme si Vám tedy 

sdělit důležité informace o této akci. Pokud své dítě přihlásíte, žádáme o včasné vrácení 

návratky na konci tohoto listu.  

 

Akce: Lyžařský zájezd 

Termín: od 11. ledna do 18. ledna 2020 (od soboty do soboty) 

Místo: Krkonoše, horský hotel Černá Bouda, Černá Hora 171, 542 25 Janské Lázně  

             www.cerna-bouda.cz  tel.: 499 875 360 

             nadmořská výška: 1260 m. 

Černá Bouda se nachází na Černé hoře v dostatečné nadmořské výšce, aby se dalo 

předpokládat, že pokud nenastanou mimořádné podmínky, na místě bude sníh. U hotelu je 

lyžařský svah s vlekem.  

    Zájezd pořádáme společně se základními školami Dymokury a Křinec, abychom naplnili 

kapacitu ubytovacího zařízení a autobusu. S uvedenými školami máme velmi dobré 

zkušenosti v pořádání společných akcí.  Zájezd je určen k lyžařskému výcviku pro úplné 

začátečníky, kteří zatím nic neumějí, i pro pokročilé lyžaře. Výcvik povedou zkušení 

instruktoři – učitelé naší školy a ZŠ Dymokury a ZŠ Křinec. Všichni mají platný průkaz 

instruktora lyžování pro školní lyžařské kurzy. Je potřeba, aby Vaše dítě mělo na tomto 

zájezdu vlastní nebo zapůjčené sjezdové lyže a boty s vázáním, které bude seřízeno na jeho 

postavu, a odpovídající výstroj, ke které patří i lyžařská helma (možno zapůjčit v půjčovně).  

Cena:  4.200,- Kč.  Uvedená cena zahrnuje ubytování, plnou penzi a dopravu autobusem plus 

dopravu kabinovou lanovkou na Černou horu a zpět.   

            Pokud své dítě přihlásíte, zaplaťte prosím nejpozději do 15. listopadu 2019 alespoň 

zálohu ve výši 2.100,- Kč a zbytek do 20. prosince 2019 v kanceláři školy. Můžete také 

zaplatit rovnou celou částku. Můžeme Vám vydat potvrzení pro Vašeho zaměstnavatele, 

pokud Vám bude chtít přispět. Můžete platit též převodním příkazem – informace v kanceláři 

školy (325 637 142).  

   Prosíme Vás, abyste závaznou přihlášku, kterou oddělíte na spodní části tohoto listu, 

odeslali po dítěti do kanceláře školy nejpozději do 10. října 2019.  

 

                                                                                 Mgr. Lenka Kuncová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Přihlašujeme závazně naše dítě ……………………………………………………………..... 

 

žáka/žákyni …. třídy ZŠ Libice nad Cidlinou, na lyžařský zájezd ve dnech 11. 1. – 18. 1. 2020 

v hotelu Černá Bouda v Krkonoších a zavazujeme se včas zaplatit cenu zájezdu ve výši 

4.200,- Kč. 

Datum:                                        Podpis rodičů:  

 

  


