
Místo pobytu –Dolní Dvůr, hotel Morava,
lyžování ve skiareálu Ski Family Dolní Dvůr (s lyžařskými instruktory)

Odjezd :  24. 2. 2020  v 7:30 (pondělí) z parkoviště u Hlavního nádraží 

Příjezd :   29. 2. 2020  na parkoviště u Hlavního nádraží, odjezd z Dolního Dvora 
v 15:30  (sobota), příjezd dle aktuálního provozu, předpokládáme 17:30 – 18 :00 

Nejpozději  v     den  odjezdu   24.2.2020  -   přinést  k autobusu  v obálce
telefonní čísla (kdykoli dostupných) rodičů (popř. prarodičů, sousedů),  informace o užívání
osobních  léků,  alergiích, potvrzení  lékaře o  zdravotní  způsobilosti  dítěte,  potvrzení  o
seřízení  vázání (odbornou  firmou),  bezinfekčnost (s     datem  24.2.  !!  ),  kopii  kartičky
pojištěnce

Seznam doporučených věcí :
 Lyžařské vybavení - pokud možno v obalu, příp. sepnuté dvěma řemínky 
 (lyže, hůlky  - odpovídající výšce dítěte, potvrzení o seřízení vázání + helma)
(na pozdně odpolední hry na sněhu, popř. oddychovou činnost /bez lyží/ lze vzít s sebou popř.
i klouzáky ne boby – příliš neskladné) 

o toaletní potřeby – mýdlo, 1 ručník + 1 na nohy, kartáček a zubní pasta, hřeben, žínka, dostatek
papírových kapesníků, 
o krém – 1 mastný (Nivea), 1 ochranný s UV filtrem, jelení lůj na rty
o sluneční a lyžařské brýle
o boty  vhodné  i  do  vlhkého  sněhu   –  nepromokavé,  vysoké (nejvhodnější  bufy  s dolní
gumovou částí  – nevhodné kotníkové,  méně vhodné jsou i  boty šusťákové = rychlé promočení
v případě mokrého sněhu) + zimní boty na cestu
o spodní  prádlo  a  ponožky  na  každý  den  +  alespoň  2x  do  rezervy  (promočí-li  se  dítě  při
bobování či jiných hrách) + teplé ponožky!!
o pyžamo
o 4x punčocháče nebo kamaše (tenké tepláky, legíny, atp.- pod šusťák. kalhoty)
o minimálně 1x lyžařské teplé kalhoty, 1x tenké šusťákové kalhoty + teplá i tenká (větrovka)
bunda na lyžování (popř. kombinéza) – v případě nepříznivých povětrnostních podmínek nutné mít
rezervu na výměnu oblečení – dopolední i odpolední sportovní činnosti
o tepláky nebo pohodlné kalhoty pouze na domácí převlečení
o trička s krátkým i dlouhým rukávem, 1x rolák  (+ popř. košile) -  (dostatečný počet)
o svetr / mikina – zvlášť na ven a zvlášť alespoň 1x do místnosti
o nákrčník / šátek / šála (šála nesmí být dlouhá a mohutná, musí se vejít pod bundu !!)
o dostatečný počet rukavic (na lyžování pevné, lyžařské , NE pletené !!!) 
o čepice, kukla pod helmu
o přezůvky (děti je budou mít připraveny navrchu zavazadla nebo v malém batůžku)
o osobní léky   – budou uloženy ve zvláštní toaletní taštičce (igelit. pytlíku) se jménem a dítě je
ihned po příjezdu do objektu předá zdravotnici, kde  je bude mít v případě potřeby připraveny -
kapičky do nosu, Paralen (nebo podobný lék), kapičky na kašel (na odkašlávání, ale i tlumící na
noc), pružné obinadlo, rychloobvaz (náplast) + individuální osobní léky (Kinedryl i na cestu zpět),
vitamíny dle vašeho uvážení (může mít dítě u sebe)
o sáček na špinavé prádlo (nejlépe látkový – lze použít i starý povlak na polštář)



Na výuku :
o penál s pastelkami a fixami, ořezávátko, guma
o nakopírované pracovní listy, které děti dostanou těsně před odjezdem, žákovskou knížku 
o blok na kreslení a psaní – nejlépe velikost A4
o kniha na čtení dle vlastního výběru 

Na cestu s sebou :
o batůžek + láhev s pitím 
o drobná svačina (děti začínají pobyt obědem) 
o igelitový NOVÝ sáček (v případě náhlé nevolnosti)
o kapesníky

Doporučuji :
o nevelké společenské hry, karty
o písničky na CD nebo kazetě na diskotéku
o podepsat nebo udělat libovolnou osobní značku na boty, oblečení i prádlo


	Na výuku :
	Na cestu s sebou :
	Doporučuji :

