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Odjezd autobusu: 
Autobus odjíždí od MŠ v 7.00 hod., sraz v 6.50 před MŠ. Návrat do MŠ 12.30 – 13.00 hod. 

(ovlivněno dopravou, apod.) Buďte dochvilní, na nikoho nebudeme čekat.  
Pokud je dítě v ranním oddělení MŠ (Červánku) před odjezdem autobusu – svlékněte jen bundu 
a kalhoty a vše nechte v šatně Červánku (i bez bačkor). 
 
Onemocní-li  Vaše  dítě  před  kurzem  či  během  kurzu,  neprodleně   informujte T. Metelkovou 
(tel. 725 781 552) – stačí SMS.  
 

Vlastní lyžařské vybavení (lyže, boty, helmu) – řádně podepsané! 
V pondělí budou u autobusu nachystány velké tašky, do nich vložte vlastní lyžařské vybavení – 
lyže, boty.  Helmu si bere dítě do autobusu (připnutou na batoh!). Vybavení zůstává po celou 
dobu kurzu (do pátku) v úschovně na horách. Lyžařské boty se každý den vysušují na sušáku. 

 Vše prosím řádně podepište tak, aby podpis odolal sněhu a vodě. - Viditelně podepište 

celým jménem dítěte na voděodolné samolepce (kobercové pásce, centorfixem) každou 
část lyžařské výzbroje a výstroje (lyže, obuv, brýle, přilbu). Na přilbu nalepte vpředu 
velkou jmenovku.  

 Doklad o seřízení vlastních lyží doporučujeme. 
 

Oblečení: 
 Termoprádlo, mikinu nebo svetr (zastrčit pod šle!), lyžařské kalhoty a bundu (popř. 

kombinézu), čepici nebo kuklu pod helmu (předem vyzkoušet!), nákrčník, nepromokavé 
rukavice, teplé ponožky či podkolenky. 

 Dítě odjíždí již v lyžařském oblečení přizpůsobenému AKTUÁLNÍMU počasí.  

 Do batohu: náhradní rukavice, spodní prádlo a ponožky, svačinu, popř. pití. 

 Cokoliv z oblečení, co dítě dovede sundat, podepište!!! UŠETŘÍTE NÁM ČAS, KTERÝ 
ZTRÁCÍME HLEDÁNÍM NEPODEPSANÝCH VĚCÍ A KTERÝ MOHOU DĚTI PROŽÍT NA LYŽÍCH. 

 Po každém dni výuky vzít oblečení domů usušit a znovu sbalit!!! 

 Ztráty a nálezy v krabici u vchodových dveří do MŠ. 

 Lyžařské hole děti nebudou potřebovat! Pokud ano, budou je mít zapůjčené zdarma. 

 Lyžařské brýle dle vlastního uvážení – PODEPSAT!!! 
 

Léky proti nevolnosti 
 V případě potřeby dejte dítěti ráno doma. 

 Pro cestu zpět odevzdejte podepsané učitelce při odjezdu nebo předem do třídy (nejlépe na celý 
kurz označené jménem). 
 

Jídlo a pití: 
 V areálu budou mít děti k dispozici teplý čaj.  

 Ráno dejte dětem lehce stravitelnou snídani, nenechávejte je hladové!!! 



 Svačinku (sušenka, Brumík, kousek pečiva, koláč apod.) do batohu z domova. 

 Děti mají hromadně odhlášenou svačinu, oběd je v MŠ. 

 Pokud berete děti po obědě, odhlaste si odpolední svačinu. 

 
Závod – pátek 27. 1. 
Poslední den kurzu je připraven lyžařský závod. Závod je přizpůsoben aktuálním dovednostem dětí. Každé 
dítě bude odměněno.  
 

Účast rodičů: 
 Rodiče se mohou kdykoliv přijet podívat, nemohou však využívat společnou dopravu. Vítáni jsou 

hlavně na páteční zakončení. Prosíme rodiče, aby působili pouze v roli diváků, nejlépe na místě, 
kde Vás dítě nevidí a nezasahovali do výuky. V každém případě MIMO dětský lyžařský park a to i 
během závodů. 

 Pokud si budete dítě po skončení výuky přebírat, prosíme pouze v době odjezdu u autobusu po 
domluvě s paní učitelkou (prosíme o písemné sdělení odevzdané ráno u autobusu). V pátek i 
s vlastními lyžemi, lyžařskými botami a helmou!!! 

 

Několik poznámek k lyžařské výuce: 
 organizátorka kurzu (Pohádkové lyžování) je Mgr. Eva Víchová a Jana Váňová - ve spolupráci se 

skiareálem Jánské lázně. 

 Jedná se o skupinovou výuku. Děti budou zařazeny do skupin přímo v místě konání kurzu dle jejich 
dovedností. Výuka probíhá v dětské lyžařské školce (areál Formánek Jánské Lázně) a na střední a 
velké sjezdovce (dle sněhových podmínek areál Duncan Svoboda nad Úpou nebo Černá hora). 

 Pokud bude některé z dětí postupovat ve výuce výrazně rychleji než zbytek skupiny, bude podle 
možností organizátora přeřazeno do vyšší skupiny, popř. naopak. 

 

 

Pro uplatnění nároku na vrácení poměrné částky vyplňte žádost s potvrzením 
lékaře, pokyny k platbě  a formuláře pro pojišťovnu přijdou emailem cca 14 dní před kurzem.   
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ: 
https://pohadkovelyzovani.wixsite.com/pohadkovelyzovani/výjezdový-lyžařský-kurz 

 PŘERUŠENÍ CESTOVNÍ SLUŽBY (onemocnění během kurzu) 

 ZRUŠENÍ CESTOVNÍ SLUŽBY (onemocnění před zahájením) 

Vyplnit kolonku B a C, nechat potvrdit lékařem, zadat  číslo účtu kam chcete vrátit peníze a podpis 
a nejlépe do konce kurzu odevzdat pedagogům nebo odeslat na adresu: 
                Eva Víchová, Třebízského 790, 500 02 Hradec Králové 
Pokud máte zájem o pojistnou náhradu, je nutné zajít k lékaři. V případě nemoci, kterou potvrdí 
lékař před začátkem kurzu, se vrací 80% celkově uhrazené částky. Při absenci 3 a více dní se vrací 
také 80% za neodlyžované dny. 
 
V případě dotazů kontaktujte: 
Mgr. Taťána Metelková, vedoucí MŠ,     tel. 725 781 552,    ms@stefcova.cz 

Lyžařská škola: 
Mgr. Eva Víchová - + 420 777 795 725,                Mgr. Jana Váňová - +420 731 195 490,  
pohadkovelyzovani@post.cz 
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