ZÁKLADNÍ INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU 2019/2020:
TERMÍN KONÁNÍ:
2.3. (pondělí) – 5.3. (čtvrtek) 2020,
program:
2. 3. – ranní odjezd z Rychvaldu (denní přejezd do Itálie) – večeře – ubytování
3. 3. – snídaně – lyžování – večeře
4. 3. – snídaně – lyžování – večeře
5. 3. – snídaně – lyžování – po lyžování odjezd do Rychvaldu
MÍSTO KONÁNÍ:

ITÁLIE / PIANCAVALLO / Pension STELLA MONTIS

Velký moderní pension s kapacitou až 180 lůžek, je ideálním pro menší kolektivy, ale i velké skupiny.
Penzion se nachází jen 100 m od sjezdových tratí. Ubytování: jednoduše zařízené dvoulůžkový pokoje, SPR+WC,
třílůžkové pokoje, SPR+WC, čtyřlůžkové pokoje, SPR+WC nebo pětilůžkové pokoje, SPR+WC. Stravování:
snídaně formou švédského stolu, večeře formou samoobslužné jídelny, výběr ze 3 teplých předkrmů (1 polévka a 2
druhy těstovin), 1 hlavní servírované jídlo s přílohou, salátový bufet, dezert či ovoce formou bufetu. Oběd formou
energeticky vydatné svačiny zajištěn. Pitný režim během celého dne zajištěn. Vybavení a služby: recepce,
jídelna, společenská místnost, bar, stolní tenis, lyžárna. Parkování: u hotelu (do vyčerpání kapacity). Vzdálenost od
centra: 400 m Piancavallo. Vzdálenost od sjezdovek: 100 m Piancavallo. Vzdálenost od běžeckých tratí: 200 m.
Vzdálenost od skibusu: není. Lyžařské školy: 50-400 m, 400 m park Nevelandia. Půjčovna lyží: 50 – 800 m.
Úschovna lyží: v hotelu.
Piancavallo (více na www.funkparkpiancavallo.com) je menší oblíbené lyžařské středisko, které dobře
vystihuje slogan SNOW&FUN, kde se snoubí pestrá nabídka sjezdovek všech obtížností s bohatým polyžařským
vyžitím. Z jedné strany je středisko obklopeno masívem Monte Cavallo a z druhé strany nabízí unikátní výhled na
Jaderské moře. Tato nejjižněji položená lyžařská oblast Friuli Skiregionu překvapuje špičkovým parkem pro
snowboarding a freestyle, ve kterém se koná řada prestižních mezinárodních závodů. Po lyžování o zábavu není
nouze, můžete vyzkoušet krytý bruslařský areál, parta přátel si po domluvě může zahrát míčové sporty v zánovní
tělocvičně opravdu gigantických rozměrů, kterou by Piancavallu mohlo závidět nejedno velkoměsto. Adrenalin
můžete doplnit na moderní skibobové dráze (Alpine Coaster) nebo se povozit ve psím spřežení. Nezanedbatelná je i
nabídka pro milovníky bílé stopy, pro které je k dispozici 26 km upravených běžkařský tras. Pro rodiny s dětmi je v
blízkosti hotelu Antares, Casy Stella Montis a hotelu 1301 INN vybudovaný zábavní park Nevelandia se spoustou
moderních atrakcí - nafukovadla, sáňkařská dráha a další. Kredit střediska, které se v minulosti řadilo mezi
průkopníky umělého vysněžování, podtrhuje slušná nabídka hotelového ubytování v pěším dosahu sjezdovek, v
oblíbených zkrácených kombinacích počtu nocí a skipasu, a to ve výtečném poměru kvalita nabízených služeb
versus lákavá cena. Středisko je maximálně vhodné pro rodiny s dětmi, lyžařské výcviky a tréninky lyžařských
klubů.

CENA ZÁJEZDU:
6150,- Kč
cena zahrnuje: 3 x ubytování s polopenzí, pitný režim, 3denní skipas, povlečení, autobusová
doprava a služby delegáta (ručníky vlastní).
cena nezahrnuje: Pobytová taxa bude upřesněna. Vratná záloha na skipas 5 EUR/osoba.
Pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu – pojišťovna Union – 140 Kč / dítě / celý pobyt
TERMÍN SPLACENÍ:
platba zálohy 500,-Kč musí být provedena do 31. 5. 2019!
- možnost rozložit další platbu do měsíčních splátek červen – listopad 2019 (doplatek
nejpozději do 29. listopadu 2019!),
- bezhotovostní platbu za lyžařský kurz posílejte na účet číslo u ČS 19-1727865309/0800 a
variabilní symbol bude dítěti předáno po odevzdání přihlášky, do zprávy pro příjemce vždy uvést „lvvzprijmeni“ žáka
- v případě odhlášení žáka 1 měsíc a méně před konáním kurzu je třeba sehnat náhradu, jinak
zaplacená částka propadá v rámci stornopodmínek CK BELUGA (na www.ckbeluga.cz)!
DOPRAVA:

hromadně autobusem - odjezd 2. 3. 2020 v ranních hodinách od budovy ZŠ
Rychvald, příjezd 5. 3. 2020 v pozdních nočních hodinách před ZŠ Rychvald

LYŽAŘSKÁ VÝZBROJ: možnost zapůjčení carvingového kompletu (lyže, boty, hole a přilba) za
částku 400,- až 500,-Kč/kurz (hromadně zajistí škola, cena je pohyblivá a záleží na
provozovateli).
POZOR!:

ve výstroji bude povinně ochranná lyžařská přilba (také možnost zapůjčení
prostřednictvím školy)

VŠEOBECNÉ INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU 2019/2020:

1.

Seznam povinného a doporučeného vybavení účastníka LVZ:
*** položky vyznačené tučně jsou povinnou součástí vybavení

 PLATNÝ CESTOVNÍ PAS nebo OBČANSKÝ PRŮKAZ!
 VÝZBROJ: výzbroj na sjezdové lyžování (klasické nebo carvingové lyže, hole, lyž. boty),
lyžařské brýle proti slunci, lyžařská přilba!
 VÝSTROJ: 2krát bundu a kalhoty na sjezdové lyžování (popř. lyž. kombinézu), 2krát
rukavice, 2krát čepice, 2krát šála (šátek),
 DALŠÍ ODĚV: nepromokavou a pohodlnou zimní obuv, svetr, mikina, košile, trička,
punčocháče (spodky), spodní prádlo a ponožky v dostatečném množství,
 OBLEČENÍ PRO POBYT NA CHATĚ: tepláková souprava, tričko s krátkým rukávem,
pyžamo a přezůvky
 HYGIENICKÉ POTŘEBY: mýdlo, šampon, zubní pasta, kartáček na zuby, hřeben, 3
ručníky, toaletní papír, pleťový krém, jelení lůj, kapesníky,
 DALŠÍ POTŘEBY: sluneční brýle, poznámkový blok a tužku, propisovačku, společenské
hry, knihu
 DO AUTOBUSU: igelitový sáček, prášek proti nevolnosti (dle potřeby), větší svačinku a
dostatek pití
 LÉKY: kapky proti kašli či zvracení, paralen, vitamíny (C), náplast, 2 obvazy
 POZOR!
 rodiče zajistí pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škody (nabídka CK Beluga

140,- Kč / dítě / celý pobyt u pojišťovny Union), jelikož některé životní, penzijní
pojištění nebo i účty klientů mají jako bonus právě pojištění léčebných výloh!
 upozorňujeme na nevhodnost velkého kapesného (dle zvážení rodičů). Žáci si mohou v

průběhu LVZ uschovat a kdykoli vyzvednout finanční částku (kapesné) u vedoucího kurzu
nebo vedoucího družstva, jinak provozovatel LVZ neručí za případnou ztrátu!
 upozorňujeme na nevhodnost cenností jako např. zlaté šperky, drahá elektronika a

mobilní telefony. Provozovatel LVZ neručí za jejich případná poškození a ztráty!
2.

Pokud žák pravidelně užívá léky je nutno informovat vedoucí kurzu osobně a poznamenat na
prohlášení o bezinfekčnosti!

3.

Před odjezdem povinně každý účastník odevzdá vedoucímu kurzu:





Závaznou přihlášku na LVZ,
Potvrzení dětského lékaře,
Prohlášení a
nezapomeňte s sebou kartu pojištěnce (stačí kopie).

Bez těchto řádně vyplněných a zákonným zástupcem podepsaných dokumentů se dítě
nemůže zúčastnit LVZ!

