Informace o lyžařském výchovně-výcvikovém kurzu
Termín konání: 15. 1. – 22. 1. 2022
Místo:

Ski – areál Petříkov v Jeseníkách

Adresa:

Sport – Grill
Petříkov 46, 788 26

Telefon:
Cena:
autobus,

583 230 066 (e-mail: sport.grill@seznam.cz)
5500,- Kč (je zahrnuta plná penze, pitný režim, ubytování,
odpovědnostní pojištění)

Vleky:
autobusu)

2100,- Kč (bude předáno vedoucímu kurzu v den odjezdu u

Výše kapesného závisí na zvážení rodičů.
Odjezd:
nádražím

v sobotu 15. 1. 2022 v 10 hodin z parkoviště nad Hlavním
sraz v 9. 30 hod. na výše uvedeném místě

Návrat:
v sobotu 22. 1. 2022 mezi 13.00 – 14.00 hodinou na
parkoviště u Hlavního nádraží (místo odjezdu) – přesný čas bude upřesněn
telefonicky.

Je nutné osobní převzetí dítěte při návratu.
Pobyt zahajujeme večeří, je proto třeba zabalit dětem větší svačinu jak do
autobusu, tak i na odpoledne.

Kontakt na vedoucího LVVK - po dobu konání kurzu
+420 736 615 360

Pracovníci na LVVK
Mgr. Adam Janoušek – hlavní vedoucí a instruktor
Mgr. Heřman Kempfer – instruktor
Mgr. Jan Horák – instruktor
Mgr. Martin Trčka - instruktor
Mgr. Eva Osvaldová – zdravotník
Mgr. Radek Pilc – bezpečnostní pracovník (denní vychovatel)
Roman Vavřík – bezpečnostní pracovník (noční vychovatel)

Seznam věcí, které jsou třeba na lyžařském kurzu
Oblečení: lyžařské ponožky, termo prádlo, bavlněný rolák, svetr, mikina,
spodní prádlo, lyžařská výstroj- lyžařský komplet (kombinéza nebo
oteplovačky + teplá zimní bunda s kapucí), lyžařské rukavice 2x (pro
lyžování nejsou vhodné pletené rukavice), čepice, čelenka, šála, lyžařské
brýle, oblečení do chaty, přezůvky (pantofle), pyžamo, hygienické
potřeby, ručník, papírové kapesníky, mastný krém na obličej, chránící
tyčinku na rty, sluneční brýle
Lyžařský výzbroj:
sjezdové lyže + hole
lyžařské boty
helma na lyžování – je nutné, aby na ni seděly dobře lyžařské brýle

Co bude vše vobálce (předáte vedoucímu kurzu u
autobusu)
1. průkaz pojištěnce, očkovací průkaz (stačí kopie)
2. potvrzení o negativním PCR testování nebo certifikát o
očkování (stačí kopie)
3. prohlášení ošetřujícího lékaře, že dítě je způsobilé
zúčastnit se lyžařského kurzu
4. prohlášení zákonného zástupce
5. stručnou anamnézu dítěte
6. souhlas s případným podáním léků
7. opatření
8. peníze na vleky (2100Kč)
!! Toto vše (body 1. – 8.) vložte, prosím, do obálky, na
obálku napište jméno dítěte. U autobusu budu tyto
obálky od dětí vybírat. Pokud nebude obálka kompletní,
nebude moci dítě odjet na LVVK.
Pro neočkované žáky je na třetí den lyžařského kurzu
zajištěno certifikovanou laboratoří PCR testování, toto
testování uhradí škola.

Stručná anamnéza dítěte
Prodělané nemoci
…………………………………………………………………………………………………
……………….
Úrazy
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………
V současné době se dítě léčí na:
………………………………………………………………………………………………
Má alergii na:
…………………………………………………………………………………………………
………………………..
Má dietu
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Užívá osobní léky (způsob užívání)
………………………………………………………………………………………….
Má nějaké psychické problémy – jaké
…………………………………………………………………………………….

Kontakty na rodiče
Uveďte, prosím, telefon, na kterém je možné se s vámi spojit po dobu
konání LVVK.
Tel. číslo:

Souhlas spřípadným podáním léků

Souhlasím/nesouhlasím s tím, aby mému synovi/mé dceři
……………………………………………………., byl na LVVK v případě potřeby
podáván v souladu s příbalovým letákem tento preparát:
Níže jmenované preparáty nejsou vázány na lékařský předpis.
Preparáty budou podávány školeným zdravotníkem a rodiče
budou vždy informováni.
Teplota nad 38°C a bolest hlavy – Paralen 500, tbl.
Menstruační bolesti, bolesti hlavy – Ibalgin 200,tbl.
Zažívací problémy – Carbo medicalis (či jiná forma živočišného uhlí)
Střevní desinfekce – Endiaron
Dezinfekce ústní dutiny – Stopangin (popřípadě Orofar, Tantum verde,
Stopangin,…- pastilky)
Povrchová desinfekce – Betadine mast, kožní roztok
Oční antiseptika – Ophtal
Při nevolnosti při jízdě autobusem – Kinedril
Na kašel – Stoptussin kapky
V případě léčení rýmy prosím rodiče o vlastní vybavení dítěte
vhodnými kapkami. Po příjezdu budou kapky odevzdány
zdravotníkovi a při návratu vráceny dítěti.

………………………………………………………
podpis rodičů

Prohlášení o bezinfekčnosti

Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
bytem
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….
ani jiným osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, karanténní
opatření a že též mi není známo, že by v posledním týdnu přišlo moje dítě
do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou.
Prohlašuji též, že dítě nemá vši ani hnidy.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto
prohlášení nebylo pravdivé.
Toto prohlášení nesmí být starší 3 dnů.

Dne: …………………………………………
………………………………………………..
podpis rodičů

Opatření

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby pojišťovny
a ubytovatele (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození) ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Souhlasím s tím, aby při hrubém porušení kázně a řádu platném pro LVVK
nebo při vážném onemocnění si rodiče (po sdělení vedoucí kurzu) žáka
vyzvedli a odvezli individuálně na vlastní náklady domů ještě před
stanoveným termínem společného návratu.
Na základě závazné přihlášky souhlasím s účastí mého syna/dcery
na LVVK.

Dne …………………………………..
……………………………………………………
podpis rodičů

