
 
 

 
Zimní pobyt na horách 2020 - informace 

1.termín:  
od neděle 19. ledna 2020 do pátku 24. ledna 2020, Ostružná 
Odjezd: neděle 19. ledna 2020 v 13:00 hod od Základní školy Neslovice (sraz nejpozději v 12:45 hod)        
Příjezd: pátek 24. ledna 2020   mezi 12. - 13. hodinou  k Základní škole Neslovice ( žáci mohou být po příjezdu ve 
školní družině – do 17:00 hod – je potřeba nahlásit si ve školní jídelně oběd).  
 

2.termín:  
od neděle 1. března 2020 do pátku 6. března 2020, hotel Sněžník na Dolní Moravě 
Odjezd: neděle  1. března   v  13:00 hod od Základní školy Neslovice ( sraz nejpozději v 12:45 hod ) 
Příjezd: pátek 6. března  mezi 12. - 13. hodinou  k Základní škole Neslovice ( žáci mohou být po příjezdu ve školní 
družině – do 17:00 hod – je potřeba nahlásit si ve školní jídelně oběd).  

Co s sebou: 

• průkaz zdravotní pojišťovny-stačí kopie 

• potvrzení od rodičů nebo odborné firmy o seřízené lyžařské výzbroji 

• potvrzení o bezinfekčnosti a případné osobní léky 

• informace pro zdravotníka 

• potvrzení od lékaře (je platné 2 roky, u koho máme platné potvrzení z loňského roku, nový formulář 
neposíláme) 

• peníze na vleky (Ostružná – 950,- Kč 4 denní skipas) 
 Dolní Morava -1100,- Kč 4 denní skipas + 160/320 Kč dítě/dospělý – skibus, je od letošního roku 
zpoplatněn)  - peníze na vleky odevzdají děti v den odjezdu společně s prohlášením o bezinfekčnosti a 
potvrzením od lékaře před nástupem do autobusu, nákup lyžařských permanentek bude hromadný z důvodu 
uplatnění kurzových slev    

 
Seznam věcí: 

- lyže sjezdové + hole (svázané), helmu, lyžařské brýle – nemusí být, malé děti-začátečníci- nemusí 
mít hůlky  

- kdo má – snowboard – pouze na Dolní Moravě zajištěna výuka   
- boty na lyžování 
- boby (malé děti) - škola bude brát školní boby 
➢ lyžařský sjezdový vosk (pokud máte), jinak stačí svíčka nebo parafin 
➢ bunda, oteplovačky (kombinéza) a šusťáky nebo oteplovačky na převlečení  
➢ čepice, šála, teplé lyžařské rukavice 2 - 3x (ne pletené) 
➢ teplé spodní prádlo 
➢ punčocháče 2 x, teplé ponožky 5 x 
➢ košile, tričko, rolák, zimní svetr 
➢ boty na chůzi a pobyt na sněhu 
➢ oblečení na chatu, bačkory 
➢ pyžamo 
➢ hygienické potřeby (ručník, mýdlo, kartáček, pasta, krém, jelení lůj, hřeben, kapesníky) 
➢ kapesné 
➢ opalovací krém, plavky  
➢ blok, pouzdro, knížka, hry (karty…), ramínko na sušení oblečení 
 

Vše podepsat a nabalit do cestovní kabely, kufru nebo batohu (ne do igelitových kabel).  
Nebrat s sebou cenné věci – mobilní telefony, šperky,… 
Pobyt začíná na Ostružné i v Dolní Moravě v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní.  Na cestu tam si vzít 
do batůžku svačinu a pití.  
 
NUTNÉ!!! – naučit děti, co si vezmou na lyžování na sebe. 
Vázání musí být správně seřízeno, bude vyžadováno potvrzení rodičů nebo servisu.  
Případné dotazy - u p. ředitelky Odehnalové 739 575 938,    
Celková cena: do Ostružné – 3 400,- Kč -  dítě,    4 000,- Kč - dospělý,  
                  na Dolní Moravu  - 4 300,- Kč  - dítě,    4 500,- Kč - dospělý.   
V ceně je zahrnuta doprava autobusem, ubytování a strava.  

Prosíme o zaplacení doplatku za hory  
                                                                         do Ostružné nejpozději do středy 15. ledna 2020 

                                                                    na Dolní Moravu nejpozději do středy 26. února 2020  
                                                                                                                                                                        Děkujeme. 



 
 

 


