
Lyžařský kurz 
TERMÍNY 
První ročníky + doplňky  5. 2. – 9. 2. 2007 
Způsob placení (v úředních hodinách u hospodářky) 

Záloha 3.000,-Kč všichni do  31. 11. 06 
Doplatek 2.640,-Kč všichni do 8. 01. 07 
Je možné zaplatit celou částku 5.640,-Kč najednou. 
Doplňky informace u J. Berana kab.č. 22 
Ubytování a stravování: jedna z nejlépe vybavených mládežnických ubytoven v Rakousku ve St. Gilgenu, 
čtyřlůžkové pokoje se sprchou, některé i s WC na pokoji. Povlečení v ceně. Snídaně bohatý bufet, lehký oběd o 
jednom chodu v lyžařském areálu např. francouzské brambory, těstoviny apod., večeře o 4 chodech s volbou 
hlavního jídla (s masem nebo bezmasé). První den začínáme večeří, poslední den končíme obědem! 
Krytý bazén přímo naproti ubytovně je nám k dispozici zdarma po celou dobu kurzu. 
Cena: 5.640,- Kč zahrnuje 4x ubytování s plnou penzí, jeden odpolední skipas+ 3 celodenní +  jeden do 13.00 
hod, dopravu autobusem (autobus s námi bude dojíždět každý den do lyžařské oblasti Gaissau-Hintersee). 
V případě, že onemocníte a s Vámi dalších maximálně 5 osob, bude Vám vrácena plná cena. 
Pokud se kurzu nezúčastní více než 6 osob účtuje si CK storno poplatek ve výši 50 % z ceny zájezdu pro 6 a 
další odhlášené osoby. Pokud by k této situaci došlo, rozpočítají se storno poplatky na všechny odhlášené 
studenty. Vaši případnou neúčast nám sdělte co nejdříve, abychom Vás mohli nahradit jiným studentem. 
Lyžování: budeme dojíždět každý den do střediska Gaissau/Hintersee cca 20 min., kde budeme i obědvat . Po 
obědě budete mít přestávku a možnost odpočinku. 

lyžařský areál výška celkem sjezdovek lehké střední Těžké sedačky vleky 
Gaissau/Hintersee 750-1568m 40km 8km 28km 4km 3 6 

Účastník kurzu musí mít: 

- cestovní pas (pas s sebou dovnitř autobusu) 
- sjednané zdravotní připojištění na léčebné výlohy při lyžování a odpovědnost za škodu v Rakousku na 

celou dobu kurzu, tzn. včetně dne příjezdu a odjezdu 
- lyžařské oblečení a vybavení se seřízeným bezpečnostním  vázáním (potvrzení o seřízení)  
- věci v batohu, tašce nebo i případně v kufru (ale ne v krosně), autobus dojede až k  ubytovně 
- sjezdové lyže a hole nebo snowboard v obalu, samostatnou tašku na sjezdové boty 
- přezutí, sjezdové a sluneční brýle, opalovací krémy s vyšším faktorem, toaletní potřeby, ručník, plavky 
- pružné obinadlo, polštářkovou náplast, paralen apod. 
- na první den oběd do autobusu z vlastních zdrojů, začínáme až večeří (cestou tam i zpět bude 30 minutová 

přestávka v Českých Budějovicích v nákupní zóně) 
Doporučujeme vzít s sebou: 

- lyžařskou helmu 
- láhev na pití, termosku, nápoje, nejlépe v prášku, při snídani a večeři bude čaj nebo šťáva, nápoje je možné 

zakoupit i v autobuse a v ubytovně, malý batůžek 
- malé kapesné na cestu (Kč), případně eura na nápoje, pohledy a hry 
- videokazety, případně DVD, pálky a míčky na stolní tenis, společenské hry, hudební nástroje 
Poznámka: kapesné je dobrovolné, množství oblečení zvažte, v ubytovně je sušárna 
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