
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ŠVP-LVK Kyčerka  
od 23. 2. do 28. 2. 2020 

 
Vedoucí LVK: Mgr. Luboš Kleis  
Vedoucí ŠVP, zdravotník: Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D. 
Instruktoři: Mgr. Dana Tománková, Mgr. Ivana Sedláčková 

 
Předběžný program kurzu: 

 neděle – sraz v 9.00 u ZŠ - odjezd z Otnic 9.30 hod. – příjezd na Hotel Permoník – odpolední 
vycházka do okolí, – večeře – večerní přednáška, bezpečnost na svahu – večerní program 

 pondělí – snídaně (formou švédských stolů), 1. den lyžování 9:00 až 12:00, oběd - klid – 
odpolední škola - večeře– večerní přednáška – program 

 úterý – snídaně (formou švédských stolů), 2. den lyžování 9:00 až 12:00, oběd - klid – 
odpolední škola - večeře– večerní přednáška – program 

 středa – snídaně, 3. den lyžování 9:00 až 12:00, oběd – klid – odpolední škola - večeře – 
večerní přednáška – program 

 čtvrtek – snídaně, dopolední škola – oběd – klid – odpolední vycházka na horskou chatu 
Kohútka a pěší túra po hřebeni na Portáš - večeře – večerní přednáška – program 

 pátek – snídaně, 4. den lyžování 9:00 až 12:00, oběd – balení výzbroje a výstroje – odjezd 
z hotelu Permoník v 17:00 hod. Celý program ŠVP-LVK se bude odvíjet od aktuálního 
počasí. 

 
Přihlašuji dceru (syna) ________________________________ze třídy _______ 
na školu v přírodě s lyžařským kurzem v Hotelu Permoník ve Skiareálu Kyčerka 
v termínu od 23. 2. do 28. 2. 2020 (neděle až pátek, 4 dny lyžování) a beru              
na vědomí všechny organizační náležitosti ŠVP-LVK a stornopoplatky                         
za odhlášení dítěte. Dále souhlasím s režimem dne na ŠVP-LVK. Po celou dobu 
kurzu bude přítomen zdravotník. 

 
Uveďte, prosím, lyžařskou vyspělost:  

Lyžuje velmi dobře Lyžuje (sjede bezpečně) Nelyžuje  

 (nehodící se škrtněte) 

 
Cena LVK: 3 700,- Kč  
1. platba - záloha 500,- Kč hotově dle pokynů nejpozději do 18. 11. 2019  
2. platba - doplatek 3 200,- Kč bezhotovostně dle pozdějších pokynů do 20. 1. 
(v případě nezaplacení zálohy a doplatku se žák nemůže zúčastnit ŠVP-LVK)  

 
 
V Otnicích dne: ______________          __________________________ 
       podpis zákonných zástupců 
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