
Lyžařský výběrový, zdokonalovací, relax kurz 2023 - poprvé na chatě Bílá  //  pro 2. a 3 ročník 
 

Již několik let úspěšně pořádáme lyžařské a adaptační kurzy nejen pro studenty 1. ročníku, ale i pro starší studenty                      
z 2. a 3. ročníku. Posledních deset let to byla vždy obec Bílá. Té jsme zůstali věrni, ale s jednou zásadní změnou letos 
přicházíme. Jakou? Kurz chápeme nejen jako možnost si zalyžovat na nejmodernější sjezdovce v Beskydech, ale také jako 
relaxační a odpočinkový pobyt pro zájemce z řad studentů. A právě Horská chata Bílá, jež je novinkou v ubytování, a 
která se nachází v centrální části obce Bílá, uprostřed CHKO Beskydy a je ideálním výchozím místem pro tuto formy pojetí 
kurzu. Nejen, že disponuje moderním ubytovacím zařízením se sociálním zařízením, ale poskytuje i prostor pro důstojné 
rekreační a sportovní aktivity studentů (kulečník, místnost pro vnitřní sporty). Je také v přímém dosahu hotelového 
bazénu a welnes Bauer, který budeme dle volby využívat. 
Pro lyžaře poskytují obě strany moderní sjezdovky možnost špičkového lyžařského vyžití, ale na druhé straně i prostor 
pro zdokonalení lyžařských dovedností, které jste jako začátečníci v 1. ročníku pochytili. 
Chata Bílá má pochopitelně bezbariérový přístup a je vybavena Wi-Fi připojením k internetu zdarma. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi atraktivní místo, které je školami ve všech termínech již na mnoho let dopředu 
zajišťováno, jsme rádi, že se nám podařilo kromě toho zajistit námi záměrně preferovaný spíše zimně pozdní termín 
s jarním lyžováním. Vzhledem k obsahové a programové náročnosti přípravy, registrace a realizace kurzu, ale i množství 
účastníků, je nutné smluvně tyto aktivity zajistit ve velkém časovém předstihu, jinak bychom o naše postavení a možnost 
tyto kurzy dělat přišli. Proto vám doporučujeme poměrně rychle zvážit tuto možnost, konzultovat ji s rodiči a poté se 
rozhodnout a v termínu přihlásit, uhradit zálohu na kurz a tím uzavřít přihlašovací proceduru. Stejně jako v případě 
jakýchkoliv školních sportovních aktivit uvádíme, že se v dnešní složité době může jednat o aktivity tohoto typu poslední. 
Níže uvádíme podrobný manuál lyžařského kurzu 
 

Termín: Neděle 13. – 17. 3 2023   (pondělí - pátek) 

Místo: Horská chata Bílá    (200m od vleků) 

Program: sjezdové lyžování / lyže, board/, relaxačně sportovní aktivity a mnoho dalších činností 

Celková cena: 4000,-Kč (v ceně ....plná penze, ubytování, doprava, dodatkové služby výpůjčky na relax, činnost, 
hotel bazén, welnes apod. 

Uzávěrka přihlášek   
+ úhrada zálohy 

podepsaná přihláška + záloha ve výši 2000,-Kč - nejpozději do 30. září  2022 (možno uhradit i celou 
částku 4000,-Kč). Platba na účet turistického kurzu:  5522979319/0800   v. s.  2062023. Do 
zprávy pro příjemce uveď kurz č. 2,  příjmení, třídu účastníka,  možno hradit i v hotovosti u ŘŠ 
nebo sekretariátu  
Na pozdější přihlášky a platby nelze brát zřetel! Doplatek do 28. února 2023  

SKI servis - 
půjčovna 

V případě zájmu škola zajistí lyžařské i boardové vybavení komplet i jednotlivě, včetně přilby, 
které budete mít připraveno na vleku v den příjezdu – vše na míru – cena cca 500,- Kč na celý 
kurz, zdarma zajistíme půjčení i doplňků pro zimní sporty (rukavice, brýle, apod.) 
lyže - 200Kč/celý kurz-osoba        lyž. obuv - 200Kč/celý kurz -osoba     přilba - 100Kč /kurz 

web školy Tento manuál je umístěn na webu školy / info pro studenty / adapt. spor. kurzy školy 2023 
 

Případné otázky odpoví garant sportovních kurzů školy -  ředitel 777 900 010   reditel@ssinfotech.cz 
 
-----------------------------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------------------------ 

Závazně přihlašuji svého syna/dceru/   na sportovní kurz/y   /  ZAKROUŽKUJ VOLBU 

 

Výběrový lyžařský kurz - LVK ANO - NE 

Jméno a příjmení studenta -  /HULKOVÝM/  

Třída  /zakroužkuj svoji třídu/ SI2      PR2      PG2      SI3      PR3      PG3 

Podpis zákonného zástupce studenta  


