Střední škola informačních technologií, s.r.o. – Lyžařský adaptační kurz 1. ročník (LVVZ) 2021 -2022
Ke studiu na naší škole neodmyslitelně patří i pořádání adaptačně sportovních kurzů, které jsou určeny pro studenty všech ročníků. Pro Vás
prvňáky jsme jako už tradičně připravili nabídku adaptačního a lyžařského kurzu. Kurzy tohoto typu pořádáme úspěšně mnoho let a musíme
říci, že jsou významnou součástí nejen vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy, ale především společenskou, kulturní adaptační a zotavovací
akcí, jež stmeluje kolektivy třídní i celého prvního ročníku. V minulém roce se kurzu prvních ročníků zúčastnilo 83 studentů z celkového počtu
86. Výběrového lyžařského kurzu se účastnilo 95 studentů 2. – 4. ročníků i absolventů a takřka historickým byl kurz turistický, kterého se
zúčastnilo 123 studentů včetně abiturientů školy. Volba místa je uzpůsobena tak, aby se kurzu mohli účastnit pokud možno všichni studenti,
tedy lyžaři i začátečníci (vloni jich bylo 21). Začátečníkům se věnujeme takřka individuálně. Stejně tak myslíme i na další podstatné
parametry, které mohou vaše rozhodování ovlivnit – tedy cenu, dostupnost lyžařské výstroje a výzbroje, kvalitu stravování a ubytování,
doplňkové aktivity a pochopitelně i na výběr lyžařského areálu, včetně zázemí. Naše škola disponuje početným týmem kvalifikovaných
instruktorů na sjezdové lyžování i snowboarding, taktéž i smluvním lékařem, kteří zajišťují zdravotní zabezpečení. Jak hotel Labyrint Horní
Bečva, tak i ski areál Sachova studánka, skiservis a půjčovna, jsou dlouholetí smluvní partneři školy, se kterými spolupracujeme i na webových
projektech a adaptačních aktivitách.
Vzhledem ke smluvním podmínkám a především exponovanosti místa konání kurzu i přípravě dalších aktivit jsme již předběžně uzavřeli
smlouvu o pořádání kurzu, kterou musíme závazně potvrdit začátkem září 2021. Proto vám již teď předkládáme základní parametry
adaptačního, lyžařského kurzu pro první ročníky. Vzhledem k tomu, že předpokládáme tradičně velký zájem studentů o účast na kurzu,
přednost dostanou ti, kteří splní dané termínové podmínky. S našimi partnery /hotel-skiareál - mimochodem majitelé naši absolventi/
spolupracujeme již 15 let. Naprosto spolehlivý, pohodový a vstřícný vztah a spolupráce, a to i v době Covid. Věřím, že účast bude tradičně top.

Parametry kurzu:
Termín:
Místo:
Ski areál:
SKI servis - půjčovna

07. – 11. 02. 2022 /ideální termín po vysvědčení a před jarními prázdninami/
Hotel Labyrint - Horní Bečva, s hotelovým bazénem a saunou
Ski areál u Sachovy studánky, vleky -700 – 450 - 150, umělé zasněžování
V případě zájmu škola zajistí kompletní lyžařské i boardové vybavení, včetně přilby, které
budete mít připraveno na vleku v den příjezdu – vše na míru – cena cca 500,- Kč na celý
kurz, zdarma budete mít zabezpečen i servis vlastní výstroje, zajistíme půjčení i doplňků pro
zimní sporty (rukavice, brýle, apod. – zdarma)
Celkové náklady:
cca 3500,-Kč /uvedená částka je konečnou položkou/
v ceně je zahrnuto: /ubytování +celodenní strava – pitný režim + doprava + lyžařský vlek
(skipas) – hotelový bazén, sauna, doprovodné služby, letos poprvé případně večerní lyžování/
Poznámky:
podrobné informace obdrží studenti od ředitele školy v průběhu 1. školního dne
Uzávěrka přihl. + úhrada zálohy
záloha /2000,-Kč / musí být uhrazena od 2. 9. nejpozději do 10. 9. 2021; možno uhradit i
celou částku/3.500,-Kč, platba vždy v hotovosti nebo na účet kurzu, (studenti na požádání
obdrží příslušné č.ú. adaptačního lyžař. kurzu a vždy obdrží potvrzení o úhradě)
doplatek /1500,-Kč) musí být uhrazen nejpozději měsíc před odjezdem na kurz.

Upozornění:
•
•

•

•

V loňském roce se zúčastnilo kurzu 83 z 86 studentů. V případě velkého počtu přihlášených účastníků bude rozhodovat o registraci
studenta pořadí úhrady zálohy. Současný 1. ročník má 90 studentů.
Ski servis - půjčovna V případě zájmu škola zajistí kompletní lyžařské i boardové vybavení, včetně přilby, které budete mít
připraveno na vleku v den příjezdu – vše na míru – cena cca 500,- Kč na celý kurz, zdarma budete mít zabezpečen i servis vlastní
výstroje, zajistíme zapůjčení i doplňků (rukavice, brýle, apod. – zdarma)
LVVZ je pochopitelně určen jak pro lyžaře, úplné začátečníky, tak i pro snowboardisty, přilba je povinná. Kurzu se pochopitelně
mohou zúčastnit i studenti, kteří mají určitý zdravotní handicap /s redukovaným turistickým a relaxačním programem/. Ve spolupráci
s hotelovou kuchyní jsme schopni zajistit i vegetariánskou stranu, případně i bezlepkovou stravu.
Starat se o vás bude tradičně tým pedagogů z SŠINFOTECH společně s akreditovanými instruktory (lyže, board) a také lékař,
fyzioterapeut, zdravotník zotavovacích akcí a zastoupen bude i tým z horské služby Beskydy
Mgr. Radan Nachmilner - hlavní garant adaptačního kurzu
ředitel SŠINFOTECH,s.r.o.

______________________________________________________________________________________________________
Závazně přihlašuji svého syna/dceru/ na adaptační a lyžařský kurz

ANO - NE

(zakroužkujte závazně volbu)

Půjčení lyžařské výstroje (orientačně, nezávazně, cokoliv z lyže, board, boty, přilba – lze operativně kdykoli změnit) – volbu zakroužkuj

lyže - board

obuv

Jméno a příjmení studenta - /HULKOVÝM/
Třída
Podpis zákonného zástupce studenta

přilba

mám vlastní výbavu

……………………………………………………………………….
SI1

PR1
(zakroužkuj svoji třídu)

PG1

