Časté dotazy:
Kdy se studenti začínají stravovat?
V pondělí mají studenti již oběd a poté večeři atd.. Snídaně jsou formou švédských stolů, velmi pestré. Všechna ostatní jídla jsou rovněž vždy
doprovázená možností přídavku. Pitný režim pro studenty ve formě čaje nebo džus, kakao apod. je vždy pro žáky po každém jídle a dle druhu jídla
zajištěn. Na požádání připravujeme i várnici s čajem. Jedeme zde již poněkolikáté a vždy jsme byli všichni velmi spokojeni.
Kolik si májí vzít studenti sebou peněz?
Co se týká financí, tak v podstatě student/ka nebude potřebovat kromě půjčovny, tedy pokud si něco půjčuje, nic. Ze zkušenosti tedy studenti podle
uvážení si berou penízky pouze na přilepšení v hotelovém baru a snad ještě více spíše ve skikolibě na vleku, kde je úplně vše, ve skvělé domácí kvalitě
a za velmi slušný peníz. To je ale skutečně na každém. Většinou se jedná o pamlsky apod., však známe mládež.
Jak je to s půjčovnou výzbroje a výstroje?
Skiservis a půjčovna již má vše nahlášeno, vše připraveno. Pod vedením odpovědného pedagoga budou příslušní studenti „fasovat“ objednaný
materiál hned pondělí. Půjčovné si studenti hradí na místě sami. /lyže-200, boty-200, přilba-100, celý set-500/, to vše na celý kurz. Pokud by někdo
potřeboval brýle lze to také zajistit – pravděpodobně zdarma. V případě, že by došlo k nějakému neúmyslnému poškození materiálu, vše vyřešíme,
zajistíme náhradní – to se týká i vlastní výstroje. Stejně tak kdyby došlo k nějaké změně v půjčení, vše zvládneme. Lze také zajistit během kurzu
provedení servisu vlastní výstroje za velmi výhodných podmínek, ale to je na vás.
Mazání lyží a prkna!
Přesto, že je zima letos skoupá na sníh a mráz, sjezdovka je a bude výborně připravena. Je zde kolem 60cm technického a přírodního sněhu. I přes tyto
podmínky a poměrně příznivý předpovědní model, očekáváme v podmínkách Horní Bečvy přes noc teploty pod 0 a přes den lehce nad nulou. To
znamená, že sníh může být vlhčí a to znamená, že mazání bude možná třeba. Universální vosk je vždy parafín (bílá svíčka), případně zajistíme něco ze
servisu.
Ručníky a hygiena apod.!
I když ručníky na pokojích jsou, jednoznačně doporučujeme vzít si vlastní. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, včetně sprchovacího koutu –
žádný problém.
Hotelový bazén - plavky
Hotelový bazén je skutečně velmi pěkný a studenti budou mít možnost ho využít – dobrovolně, je to pouze na nich. Předpokládáme dle programu
určitě jednou, možná dle zájmu i 2x za kurz /pro AS - adapt. skupina - zdarma. Kdo tedy o tom uvažuje, nezapomeňte si plavky.
V případě návštěvy relaxačního centra v novém hotelu Mesit 10km /pro členy adapt. skupiny zdarma/, to se týká i dopravy - vše dle zájmu.
Použití NTB, tabletu a podobně!
Pokud nejste zcela závislí na těchto vašich skoro životních nutnostech, zanechte je doma. Je nám ale jasné, že byste to mnozí bez svých „miláčků“
nevydržely. Berete je ale na vlastní nebezpečí. Jelikož se jedná o velmi rozsáhlý hotelový komplex, wifi a tedy signál není všude přítomný, ale
v centrálních částech určitě je. Jak vás známe, jste schopni zasíťovat i pustinu, takže vy si s tím určitě poradíte.
Jak to bude s těmi, kteří se neubrání pokušení porušit řád kurzu (vychází ze školního řádu, hotelový řád, bezpečnostní pravidla na sjezdovce) nebo
poučení o bezpečnosti, které jste všichni podepisovali na začátku školního roku
Vzhledem k tomu, že příprava kurzu vzhledem k velkému počtu účastníků, byla velmi náročná a přejeme si, aby jako vždy proběhlo v pohodě k obou
stran, budeme velmi striktně postupovat proti těm, kteří budou mít snahu jakýmkoli způsobem narušit tato pravidla a ohrožovat tak případně zdraví
svoje i ostatních, případně poškodit nějaký majetek apod.. Věříme ale, že jste již skoro dospělí a uvědomujete si to. Všichni víte, že tímto kurzem si
připravujete půdu pro možnost účastnit se dalších kurzů, které budou následovat, a o které je dlouhodobě obrovský zájem.
Odpovědnost za případnou způsobenou škodu.
Po příjezdu na kurz převezmete přidělené pokoje, posléze někteří dostanete půjčenou výstroj a výzbroj a rovněž obdržíte bezkontaktní čipový skipas
na celou dobu kurzu. Ta tyto věci budete mít odpovědnost, abyste je v pořádku předali zpět v pořádku. Pokud způsobíte případnou zaviněnou škodu,
budete ji muset nahradit. Vše bude obsahovat poučení na kurz, které s vámi probere vedoucí kurzu, a které budete podepisovat.
(text neprošel jazykovou úpravou)
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